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ا للعشرف فيشه (الساشتيلء) ويرجشع وششرعا بالمإثلشة يتضشح كم
غرساششه أو مإاشششيته ساششقي مإششن المالك مإنع مإنه وليس التآية
المعتمششد علششى عنششه مإنعششه قصششد وإن ضششمان، فل تآلف حتى

الولششد غششذاء أتآلششف ثم بأنه ذبحها شاة ولد هلكا هذا وفارق
مإششا يتأيششد الفششرق وبهششذا هنششا بخلفششه أمإششه بإتآلف له المتعين

ويششأتآي السمن أن والصأح قبيل وغيره الصلحا ابن عن يأتآي
عطششل فيمششن أرضششهم ساقي قوم أراد فإن المتن قول قبيل

خمرا ولو الغير)، حق (على ذلك يؤيد مإا الغير أرض شرب



مإتحجششر كحششق والختصاصأششات الحقششوق وساائر مإحترمإين وكلبا
 مإسجد أو بسوق قعد مإن وكإقامإة
دقششائقه فششي وجعلششه مإحله والجلوس مإنه يزعج > ل3<ص: 

فشي قشدمإه لمششا مإتمششول غيشر بشه مإشراده مإششال غير البر حبة
له وعشبر مإال أنها القرار ال، أصأ المتمشول بمعنشى لنشه بالم

كمششا مإنششه أعششم إلى عنه وعدل التآي الضمان عليه المترتآب
الشواجب المحشرم الغصشب لفراد جامإعا التعريف ليكون تآقرر
المششال غيششر عششن بانتفششائه فيصششرحا الضششمان وأمإششا الششرد، فيششه

انتصششر لمششن خلفششا أحسششن فصششنيعه الخمر يضمن ول بقوله
به وخرج والظلم التعدي جهة على (عدوانا) أي أصأله لصنيع

الريششح طيرتآه كثوب شرعية وأمإانة بسوم ومإأخوذ عارية نحو
غيششره مإششال أخششذ لششو مإششا عليششه يششرد ول داره أو حجششره إلى

هششذه في الثابت لن الغصب، ضمان يضمنه فإنه مإاله يظنه
أن إلششى نظرا الرافعي قاله حقيقته ل الغصب حكم الصورة

وعبششارة الثششم يقتضششي مإششا الغصششب مإششن والغششالب المتبششادر
الصششورة هششذه تآشششمل لنهششا حششق. واساتحسششنت، بغير الروضة

أن إلششى نظششرا الغصششب حقيقششة فيهششا الثششابت أن وتآقتضششي
ضششبط بالحششد القصششد إذ التعششدي انتفششاء مإششع صأششادقة حقيقتششه

فيهششا إثششم ل والششتي إثششم فيهششا الششتي الغصششب صأششور ساششائر
وغيششره السششرقة " لتخششرج " قهششرا زيششادة الرافعي واساتحسن

الثلثششة بششأن وردا انتهششاب أو اختلس وجششه علششى ل زيششادة
هذا في والتنظير والغلبة، القهر عن لنبائه بالساتيلء خارجة
فيشه خشاص بحكشم أفشرد الغصب مإن نوع السرقة أن بادعاء

مإبششاحث مإششن وجعلهششا مإسششتقل ببششاب بإفرادهششا وصأنيعهم نظر
حكششم لششه بالحيششاء غيششره مإششال وآخششذ بخلفششه قششاض الجنايات
فششي مإششال غيششره مإششن طلششب مإششن الغزالي قال وقد الغاصأب

لششه يحششل ول يملكه لم فقط الحياء لباعث إليه فدفعه المل
وإجمششاع والسششنة الكتششاب البششاب فششي والصأششل فيششه التصششرف

واعششترض نصششابا بلششغ الهششروي: إن عن قال كبيرة، وهو المإة
الحبششة غصششب أن علششى الجمششاع السششلم عبششد ابششن بنقششل

إطلق ويششوافقه الذرعششي فيششه تآوقششف لكششن كششبيرة وساششرقتها
ل مإمششن الساششتحلل مإششع فعلششه أن علششى الجمششاع المششاوردي

إنمششا التفصششيل هششذا وكأن فسق عدمإه ومإع كفر عليه يخفى
أن مإششذهبنا فصششريح وإل عليششه الجمششاع حكايششة جهششة مإن هو

فل ل ومإششا يفعله لم وإن كفر، ضروري تآحريمه مإا اساتحلل
بغيششر > لغيره4دابة) <ص:  ركب فلو(له.  فتفطن فعله وإن



عليهششا وضششع لششو مإششا بخلف لهششا المسششير هششو كان وإن إذنه
المتششاع يضمن فإنه المالك فسيرها بحضوره إذنه بغير مإتاعا

جلششس) (أو عليهششا مإنه اساتيلء ل إذ الدابة مإالكه يضمن ول
على مإعها اعتمد وإن أي، البغوي قاله كما برجله تآحامإل أو

قرينشة تآشدل فشراش) لشم (علشى يظهشر فيمشا الخشرى الرجشل
مإخصوصأين لناس أو مإطلقا عليه الجلوس إباحة على الحال

بالصاد مإصطبة جمع > أي5<ص:  البزازين مإصاطب كفرش
ينقلششه) لششم وإن (فغاصأششب، تآكسششر وقد الميم وتآفتح والسين
يقصششد لشم ولششو تآعششديا، النتفششاع وهششي الساتيلء غاية لحصول
وصأششوب السششبكي فيششه نظششر وإن الروضة، في كما الساتيلء

ول غاصأششبا يكششون ل يقصششده لششم مإن الكافي قول الزركشي
ككتششاب مإنقششول رفع لو جمع لقول خلفا كذلك وأفهم ضامإنا

قصششد غيششر مإششن حششال ويششرده لينظششره مإششالكه يششدي بيششن مإششن
إذا مإششا علششى كلمإهم يحمل قد نعم يضمنه لم عليه اساتيلء

مإا أن على إليه للنظر بأخذه مإالكه رضا على القرينة دلت
الخششذ بششأن يفششرق أن إل يؤيششدهم للتفششرج الششدخول في يأتآي

مإجششرد بخلف لقصششد مإعششه يحتج فلم حقيقي اساتيلء والرفع
ولششم قششن بيششد أخششذ لششو أنششه النقششل اشششتراط وأفهششم الدخول
كمششا حششاجته فششي بعثه بخلف بعضهم قال يضمنه لم يسيره

غيششره قن بيد أخذ > واحد6<ص:  غير هش.  وعبارة ذكروه. ا
نقلششه أو آخششر إلى مإكانه مإن ينقله ولم تآهمة بسبب وخوفه

عششن مإشر مإشا خلف علشى بنششاء أي عليشه الساششتيلء بقصششد ل
أو باختياره مإحله مإن هو انتقل إن وكذا يضمنه لم الروضة

نعم باساتيلء ليس الضرب لن فأبق، غيره قن ظالم ضرب
حمششام داخششل زلششق ولششو ضششمنه، ساششيده دار إلى يهتد لم إن

صأاحبه يضمن ول ضمنه فكسره لغيره مإتاع على فوقع مإثل
لششه ووجد الداخل يراه ل بحيث بالممر وضعه إن إل الزالق

دفششع ولششو بششه، الزالششق دون المتششاع فيهدر الممر ساوى مإحل
فششي اساششتعمله وإن فأمإانششة حرفششة ليعلمششه غيششره إلششى عبششده

فششي اساششتعماله بخلف بششه المتعلقششة أي الحرفششة تآلك مإصالح
حضششور بيششن فيهمششا فششرق ل أنه أيضا المتن وأفهم ذلك غير

أي غششاب إن هششذا أن المتششولي عششن نقل لكن وغيبته المالك
يمنعششه أو يزعجششه أن اشششترط وإل الكششل، يضششمن وحينئششذ
إل يضششمن ل مإعششه ركششب أو جلششس إذا وحينئذ فيه التصرف
الذرعششي عششن يأتآي مإا على بناء المالك ضعف وإن النصف،

ثششم جنسه لينظر بالرض شيئا برجله رفع ولو المتولي، قال



ساششجادة رفششع ونظيششره شششارحا قششال يضششمنه لششم فضششاع تآركه
ليششس رفششع على حملهما ويتعين  هش مإكانها. ا ليصلي برجله

لمشا ضشمنه وإل رجله على الرض عن المرفوع انفصال فيه
الساششتيلء حصششول فششي باليد كهو بالرجل الخذ أن ظاهر هو

خلصشه أو أي لصشديقه بششآبق ظفششر مإششن بشأن القاضي وأفتى
رده مإششن تآمكنششه قبششل فهششرب ليششرده فأخذه غاصأب نحو مإن

وابششن المششاوردي وأطلششق يضششمنه > لم7<ص:  لحاكم ورفعه
بأخششذ للول الزركشششي وتآأييد عليه يده بوضع يضمنه أنه كج

فيششه فيسامإح الله حق هذا بأن مإردود ليداويه صأيدا المحرم
يصششرحا مإششا المترتآبة واليدي شرحا في الشيخين عن وسايأتآي
بخلف مإششالكه عرف إذا غيره بالصديق الغزي وألحق بالثاني

يضششمنه فششإنه فيششه قصششر أو رده يششرد لششم أو يعرفششه لم مإن
على بيده دابة مإالك قهرا ظالم ساخر لتقصيره.  ولو مإطلقا
وعليششه المسششخر، يضششمنها لششم مإالكهششا يششد فششي فتلفششت عمل
إلششى بقششرة انسششاقت أو ساششيقت ولششو العمل، ذلك مإثل أجرة
دخل ولو(البقر.  مإع سااقها إن إل ضمانه في تآدخل لم راع

يقصششد لششم وإن فغاصأب، مإنها أخرجه عنها) أي وأزعجه داره
يششدخل بششأن وقيششداه قصششده عششن يغنششي وجوده لن الساتيلء،

هجمششا دخولها يخرج وبه السكنى يقصد مإن هيئة على بأهله
الرفعة ابن رجح لكن ضمانه بعدم المإام قطع وقد لخراجه

الروضششة وتآصششريح قيششل كأصأششله المتن اقتضاه كما غصب أنه
فششي بششالولى هنششا حصششوله مإنششه المفهششوم بحصششوله وأصأششلها
الششدار) أي علششى (وقهششره عنها أخرجه أزعجه) أي (أو قولهما

تآصششريح بششه فالتصريح للزعاج لزم وهذا فيها التصرف مإنعه
لششم وإن فغاصأششب)، يششدخل (ولم غيره حذفه ثم ومإن باللزم
واه) أنششه وجه الثانية (وفي لجمع خلفا عليها الساتيلء يقصد

نقششل مإششن مإنعششه > ولو8<ص:  بالعرف عمل غاصأبا يكون ل
عليهششا الساششتيلء يقصششد لششم وإن أيضششا، لهششا فغاصأششب المإتعة

يقصششد أن بششد ل أنششه جمششع كلم أفهمششه ومإششا بخصوصأششها
علششى الساششتيلء قصششد يكفششي ول بخصوصأششها عليهششا الساششتيلء

أن الكششافي لصششاحب وفاقششا القرب فقال الذرعي رده الدار
ساششكن ولشو(المظششروف.  علششى اساتيلء الظرف على الساتيلء
الششدار بششاقي دون مإنششه المالششك (ومإنششع يسششكنه لششم بيتششا) أو
دخششل (ولششو عليششه اساششتولى الششذي لنه فقط)، للبيت فغاصأب

أهششل مإششن يخلفششه مإن فيها) ول المالك وليس الساتيلء بقصد
وقششوي الششداخل ضششعف وإن (فغاصأششب)، ومإسششتعير ومإسششتأجر



تآسششهل إنما قوتآه لن ضمنها، حينئذ انهدمإت لو حتى المالك
فيمن أفتى مإن خطأ فعلم اساتيلءه تآمنع ول حال مإنه النزع

تآسششمع بأنهششا بضششعفه بينششة فأقششام عقششار غصششب عليششه ادعششى
يقصد لم إذا أمإا بالبينة ثبت وإن الغصب، حكم عنه ويبطل

مإنقول ضمن وإنما غاصأبا يكن لم لتفرج دخل كأن الساتيلء
حكميششة العقار على واليد حقيقية عليه يده لن لذلك، رفعه

 مإر كما الساتيلء قصد على فتوقفت
الساششتيلء بقصششد دخششل وقششد فيها نحوه أو كان) المالك وإن(

الششدار) لنصششف فغاصأب عنها يزعجه (ولم التفرج نحو بخلف
مإالششك أن يعلم وبه مإعا لهما الساتيلء فيكون يدهما لجتماع

(إل وعكسششه الرءوس بعدد لحصته غاصأبا كان تآعدد لو الدار
الششدار) فل صأششاحب علششى مإسششتوليا يعششد ل ضششعيفا يكششون أن

تآحققششه يمكششن ل مإششا قصششد لتعششذر مإنهششا لشششيء غاصأبا يكون
المالششك ضششعف لششو أنششه الساششنوي وتآبعششه السششبكي مإنششه وأخذ

غاصأششبا يكششون اساششتيلء الششداخل قششوة مإششع لششه يعششد ل بحيششث
يششد بششأن الذرعششي واعترضه عليها الساتيلء قصد إذا لجميعها
بششأنه ورد للملششك لساششتنادها قوية فهي تآزل لم باقية المالك

ويششرد الساششتيلء بقصد الضعيف الداخل في بمثله يعارض قد
قصششد فششأثر ثم مإنتفية الحسية المالك يد بأن الفرق بوضوحا

مإششن دفعها في مإعها قصده يؤثر فلم هنا ومإوجودة الساتيلء
أجششرة تآلزمإششه لششم غاصأبا يجعل لم وحيث ضعفت وإن أصألها
فتخبششأ خروجششه تآعششذر ساششارق فششي القاضششي به أفتى مإا على
عليششه يوافق ل مإشكل إنه الذرعي قال لكن ليلة الدار في

أن إلششى نظششر القاضششي يكششون أن > إل9<ص:  ظششاهر وهششو
اساششتولى ولششو حينئششذ، كلمإششه فيصششح غالبششا لها أجرة ل الليلة
غير يضمن لم الغنم أو الولد فتبعه الغنم هادي أو أم على

أم غصششب لششو أنششه الرفعششة ابششن بحث لكن عليه اساتولى مإا
لهششا بتبعيتششه العششادة لطششراد قطعا ضمن النحل فتبعها النحل

الولششد غصششب لششو أنه وقضيته  هش لذلك. ا الرمإكة قيل: وكذا
ذلك جميع وفي فيها، بذلك العادة لطراد ضمنها أمإه فتبعته

عليششه اساششتولى مإششا إل يضششمن ل أنه لطلقهم ومإخالفة نظر
اختشاره الشذي والقطيششع الولشد لضشمان الرفعة ابن واساتشهاد

أمإه إتآلفشه ضشمن ولشدها خلفهشا دابشة بيده كان لو بقولهم ك
عليه.  يده وضع إذا مإا على حمله بجواز مإردود

عششدم بنيششة العقششار المغصششوب مإششن الغاصأششب) الخششروج وعلى(
التمكششن عنششد (الششرد) فششورا و مإنششه المالك وتآمكين إليه العود



أو بنفسششه ولششو عنششه، والمنتقششل الغصششب ببلششد الذي للمنقول
وكلششب حبششة نحششو ولششو المؤنششة، عظمششت وإن أجنششبي، فعششل

مإششا اليد {على الصحيح للخبر المالك يطلبه لم وإن مإحترم،
علشى يشدل إنمشا وهشو بشه اساشتدلوا تآشؤديه} كشذا حشتى أخذت
مإجمششع مإعلوم هو مإا إلى ذلك وكلوا ولعلهم الضمان وجوب

وضششع ويكفششي فششوري واجششب المعصششية عن الخروج أن عليه
وكششذا أخذها، مإن ويتمكن يعلم بحيث المالك يدي بين العين
يكفششي أنششه قبضششه قبششل المششبيع أول مإششر مإما علم كما بدلها
مإوضششع فششي كلمإهمششا وقضششية كالعيششان الششديون فششي ذلششك

علششم، إن داره وفششي النششوار في به وجزم بالعين اختصاصأه
لمششن بششالرد بششرئ المالك غير مإن غصب ولو ثقة بإخبار ولو

مإلتقشط ل ومإرتآهشن ومإسشتأجر وديشع نحو كان إن مإنه غصب
كمششا > أوجههمششا10<ص:  وجهششان ومإسششتام مإسششتعير وفششي

مإششع يجشب وقشد الضششمان بجامإع كالول أنهما كلمإهما اقتضاه
لتعششذر بحششر فحملت أمإة غصب لو كما للحيلولة القيمة الرد
غصششب كششأن بالغصششب مإلكششه لكششونه الششرد يجب ل وقد بيعها

وخششاط خيطششا غصششب كأن ضرر لخوف أو حربي مإال حربي
يخششف لششم إذا إل حيششا دام مإا مإنه ينزع فل مإحترم جرحا به

يششأتآي كمششا بفعله لها الغاصأب لملك أو تآيمم مإبيح نزعه مإن
ساششفينة فششي وأدخلششه لوحششا غصششب كششأن فششورا يجششب ل وقششد

أخششره وكأن مإحترم هلكا نزعه مإن وخيف الماء في وكانت
الوكالة.  آخر مإر كما للشهاد

مإتمششول مإششال وهششو بعضششه أو عنششده) المغصششوب تآلششف فششإن(
مإشال حربشي غصشب لشو نعشم (ضمنه) إجماعشا تآلف أو بإتآلف
يضششمنه لششم تآالفششا أو رده باقيششا كششان فششإن عصششم ثم مإحترم

ه ساشيده مإشال غصشب مإكاتآب غير كقن عشادل أو وبشاغ وأتآلف
غيششر أمإششا بسببه فيه تآلف أو القتال حال وأتآلفه شيئا غصب

وإن اختصششاص، وكششذا يضششمنها، فل أتآلفهششا بششر كحبششة مإتمششول
ردة بنحششو قتلشه وجشب قنا غصب ولو أجرة، نقله على غرم

بهششا يقششع مإسششائل كالصأششحاب هنا يضمنه. واساتطرد لم فقتله
كان وإن به، لمناسابتها سابب أو بمباشرة غصب بل الضمان
مإششال) مإحترمإششا أتآلششف (ولششو فقششال الجنايششات بششاب بها النسب

كسششر كششأن يضششمنه ل وقششد إجماعششا ضمن) ه مإالكه يد (في
مإششن يتمكششن لششم أو الظفششر مإسششألة فششي جششدارا نقب أو بابا

دابتششه بقتل إل صأائل دفع مإن أو إنائه بكسر إل خمر إراقة
القتال حال وعكسه عادل على باغ يتلفه ومإا سالحه وكسر



ومإهششدر ساششيده علششى مإكششاتآب غير وقن مإعصوم على وحربي
بششالتلف وخششرج مإشالكه يشد في وهو أتآلف صأيال أو ردة بنحو
> فل11<ص:  فتلفششت مإالكهششا ومإعهششا دابششة ساششخر لششو مإششا

لحمل اكتراها كأن مإنه السبب كان إن نعم مإر كما يضمنها
البغششوي وأفتى الزيادة قسط ضمن مإعها وصأاحبها فزاد مإائة
ساششقط لششو كمششا ضششمنه لغيششره مإال على فوقع صأرع لو بأنه

قبيششل عنششه الروضششة فششي بما واعترض مإهده مإن طفل عليه
تآلششف مإا راكبها يضمن لم مإيتة الدابة ساقطت لو أنه الجهاد
إتآلف والثششاني مإباشششرة إتآلف الول بأن يفرق وقد هش بها. ا
لقوتآها.  الولى في يغتفر ل مإا لضعفه فيه ويغتفر سابب

إذا أمإششا إتآلفششه باشششر لنششه ضمن، زق) وتآلف رأس فتح ولو(
فالضششامإن إليششه نششارا غيششره بتقريب فخرج جامإدا فيه مإا كان
هابششة بريح خرج لو مإا بخلف الول أثر لقطعه المقرب هو

للقطششع يصششلحان ل لنهمششا مإطلقششا، شششمس أو الفتششح حششال
علششى (مإطششروحا العاقششل غيششر فعششل ظششاهر هششو كمشا ومإثلهمششا

فسششقط مإنصششوب أو بالفتششح فيششه مإششا (فخششرج الرض) مإثل
ابتششل حششتى فيششه مإا لتقاطر أو وجذبه الوكاء بالفتح) لتحريكه

(ضششمن) لتسششببه وتآلششف فيششه) بششذلك مإا (وخرج وساقط أسافله
وأمإكنششه مإششالكه حضر وإن فعله عن ناشئ هو إذ إتآلفه في

السششبب أن ودعوى يمنعه فلم قنه يقتل رآه لو كما تآداركه
المباشششرة بخلف مإنعششه علششى القششدرة مإششع حكمششه يسششقط

زلزلششة >  أو12ريششح)  <ص:  بعششارض ساششقط مإمنوعششة. (وإن
لن يضششمن)، (لششم عليششه طششائر بوقششوع أو الفتششح بعششد طششرأ

طلششوع بخلف هبوبهششا تآحقششق عششدم مإششع بفعلششه ليس الخروج
البلد فششي النظششر ويششتردد له الفاتآح قصد يبعد فلم الشمس

هششذا لمثل إذابتها عدم أو أيامإا الغيم فيها يعتاد التي الباردة
للتحقششق نظرهم ومإقتضى العادة خلف على وأذابته فطلعت

اطششراد عنششد الضششمان - عششدم المششذكور للقصد المقتضي فيها
فششي شششك ولششو قششولهم، فششي عششدمإه ويؤيششده بششذلك العششادة

الظششاهر لن والبحششر، الشششامإل فششي كمششا ضمان فل مإسقطه
الزق.  كفتح السفينة وحل حادث بأمإر أنه

(ضششمن) ه فطششار) حششال وهيجششه طششائر عششن قفصششا فتششح ولو(
اقتصششر (وإن الدمإششي كششإكراه الفششرار إلى ألجأه لنه إجماعا،

آخششر كششان الحششال) أو فششي طششار إن أنششه فالظهر الفتح على
وثبششت أو طششار حششتى قليل قليل الفتششح عقب فمشى القفص

وغيششره السششبكي وقيششده أطلقاه كذا فقتلته الفتح عقب هرة



طششرأت كريششح كششانت وإل الفتششح حيششن بحضورها علم إذا بما
عليششه تآمششر هششرة مإششن يقصد قد التآلف بأن يفرق وقد بعده
فششي أقششوى تآلششك لن الطارئششة، الريح كذلك ول مإفتوحا بعده

بوجششود علمششه أن ويتجششه المأكول مإراقبة في وأغلب التآلف
الفتششح حششال كحضششورها غالبششا المكششان بذلك ضارية هرة نحو

فششأكلته حششب وبجانبهششا بهيمششة أطلششق أو السششبكي عنششد حششتى
نقششل مإششا علششى بهيمششة فششأكلته حششب وعششاء فتح لو مإا بخلف
بجانبهششا وهششو بإطلقهششا البهيمششة أغششرى الول في بأنه ويفرق

الحششب علششى يسششتول لم أنه والفرض يغرها، لم الثاني وفي
على مإقدمإة المباشرة قولهم ومإحل بتنفيره (ضمنه) لشعاره

فل) طششار ثششم وقششف (وإن مإلجئا السبب يكن لم مإا السبب
ربششاط حششل فششي ذلششك ويجششري باختيششاره > لشعاره13<ص: 
ل ومإجنون مإميز غير قن ومإثلها إصأطبلها باب وفتح البهيمة
بيششد كششان لششو مإششا القفششص بفتح جمع وألحق آبقا ولو عاقل،
يششده مإششن بششإطلقه إنسششان فششأمإره طششائر مإجنششون أو صأششبي

إذ نظر ففيه وإل تآمييز، ل حيث وهذا الذرعي قال فأطلقه
آمإششره طاعششة تآحتم يرى مإن المميز وكغير عمد المميز عمد
بأن ورد يطير ل القفص في لنه طائر، ل طير الولى قيل

جمعه.  والطير مإفرد الطائر أن اللغويين جمهور قاله الذي
الغاصأششب) الضششامإن، يششد (علششى تآششزوج المترتآبة) بغيششر واليدي(

فششي وكلشه بششأن ووكالششة كوديعششة أمإانششة أصألها في كانت وإن
>14الغصششب) <ص:  صأششاحبها جهششل وإن ضمان، (أيدي الرد
إنمششا والجهششل إذنششه بغيششر غيششره مإلششك علششى يششده وضششع لنششه

مإششن لنششه الضمان، ل التكليف خطاب مإن لنه الثم، يسقط
ل وأمإينششه الحششاكم نعششم شششاء أيهمششا فيطششالب الوضششع خطاب

ليششرده انششتزعه مإششن وكششذا للمصششلحة، يششدهما بوضششع يضششمنان
دون حربششي أو قنششه يششد وهششي ضششامإنة غيششر يششد مإششن لمششالكه
القائششل الششوجه السششبكي رجششح لكن قاله كما مإطلقا غيرهما

تآفوت بحيث والغاصأب للضياع مإعرضا كان إذا الضمان بعدم
غصششب لششو مإششا الجهششل مإششن البغششوي واساتثنى ظاهرا مإطالبته

فششإن يششده فششي فتلفت لمالكها ليردها الغير لقن ودفعها عينا
وغششرم برقبتششه تآعلششق وإل فقششط الغاصأششب ضششمن العبششد جهل

لجاهششل المغصششوبة غاصأششب زوج لششو أمإششا شششاء أيهمششا المالششك
لن يضششمنها، فل مإنه الولدة بغير الزوج عند فتلفت بغصبها
وبهششذا الششزوج يد تآحت تآدخل ل زوجة هي حيث مإن الزوجة

بالغصششب علششم) الثششاني إن (ثششم المتششن على هذه إيراد يندفع



عنششده) تآلششف مإششا ضمان عليه فيستقر غاصأب مإن (فكغاصأب
عليششه الغصششب حششد لصدق الول به يطالب مإا بكل ويطالب

بششل فقششط الول يششد في حصلت قيمة بزيادة يطالب ل نعم
لتقششرر كالضششامإن لكششونه الول ويششبرأ الول هششو بها المطالب
(وكششذا عكششس ول للثششاني المالششك بإبراء الثاني على الضمان

ضششمان يششد أصأششلها فششي يده (وكانت الغصب جهل) الثاني إن
ليسششت يششده كانت وإن الهبة، وكذا والقرض، كالعارية) والبيع

الغاصأششب مإششن تآغريششر فل الضششمان على دخل لنه ضمان، يد
اتآهششاب أمإانششة) بغيششر يششد كششانت (وإن للتملششك أخششذ الهبة وفي

يششده أن علششى دخششل لنششه الغاصأششب)، علششى فششالقرار (كوديعة
وإن عليششه، يرجششع لششم الغاصأششب غرم فإن الغاصأب عن نائبة
المغصششوب صأششال لششو مإششا ومإثلششه الغاصأب على رجع هو غرم
اللتقششاط ويششد آنفششا مإششر كما > فأتآلفه15<ص:  شخص على
الضمان.  كيد وبعده المإانة كيد قبله للتملك ولو

بششه) أي (مإسششتقل الغاصأششب) شششيئا مإششن الخششذ أتآلششف ومإششتى(
ساششواء مإطلقششا) أي عليششه (فالقرار للضمان أهل وهو بالتآلف

إثبششات مإن أقوى التآلف لن أمإانة، أو ضمان يد يده أكانت
عليششه حملششه بششأن بششالتآلف يسششتقل لششم إذا أمإششا العاديششة اليد

بششه أمإره ثوب قطع أو شاة كذبح لغرضه كان فإن الغاصأب
إن وكششذا المتلف فعل لغرض أول عليه فالقرار جاهل ففعله

بششأن عليششه الغاصأششب حملششه (وإن قال كما نفسه لغرض كان
(فششي عليه فكذا) القرار فأكله ضيافة مإغصوبا طعامإا له قدم

يقششل لششم إن هششذا المنفعة عادت وإليه المتلف لنه الظهر)،
المالششك بششأن لعششترافه عليششه يرجششع لششم وإل مإلكششي، هششو لششه

هششذا) (وعلششى ظششالمه غيششر علششى يرجششع ل والمظلششوم ظلمششه
لنششه الغاصأششب)، (بششرئ فأكله) جاهل لمالكه قدمإه (لو الظهر
له قدمإه إن كله هذا قطعا فيبرأ عالما أكله إذا أمإا المتلف

وصأنعه ودقيقا عسل أو ولحما حبا غصب إذا أمإا هيئته على
كالتالف صأيره لما لنه قطعا، يبرأ فل مإثل حلواء أو هريسة

غيرهششا ببششذل تآسقط ل > وهي16<ص:  لقيمته الحق انتقل
قنششا المغصششوب كششان ولششو يرض، لم وهو مإستحقها برضا إل

جششاهل فششأعتقه عنششك أعتقششه أو أعتقششه لمالكه الغاصأب فقال
وبششرئ العتششق نفششذ مإششوتآه ظششن وإن بل، حياتآه أو عبده كونه

رجحششه مإششا علششى أيضششا وبششرئ عتششق عنششي قال فإن الغاصأب
عششن يقششع الشششيخان قششال العتششق وعلششى تآبعششه ومإششن السبكي
فششي بمششا العقششود فششي العششبرة قلششت فششإن الغاصأب ل المالك



وإل عوضششا، ذكششر إن ضمني ببيع إمإا عنه فعتقه المإر نفس
كالمبتششدأ عتقششه صأششيرت الغصششب قرينة بأن قلت: يفرق فهبة

غيره إلى عنه فصرفه عنه وقوعه المالك عتق في والصأل
تآلششك مإششن هششذا وليششس يوجششد ولم قوي مإقتض مإن له بد ل

تآقششرر وقششد عتقششه عليششه تآرتآششب أمإر في هنا مإا لن القاعدة،
فششي الشششروط اساششتوفى عقد في وتآلك أصأالة عنه واقع أنه

فتأمإله فيه مإانع غير مإن المإر نفس
المغصشوب وانقسام الغصب حكم بيان فصل) في(     

.وغيششره المغصوب به يضمن ومإا وبيانهما ومإتقوم مإثلي إلى
(بقيمته) بالغششة ومإكاتآب مإستولدة الرقيق) ومإنه نفس تآضمن(

كسائر الياء عادية) بتخفيف يد تآحت أتآلف أو (تآلف بلغت مإا
ليششدخل صأاحبها يتعد لم وإن الضامإنة، بالعادية وأراد المإوال

وآثرها، المالك وقن حربي نحو ويخرج ومإستعير مإستام نحو
يششأتآي مإمششا يعلششم كمششا والمششراد للتعششدي مإوضششوع البششاب لن

إلششى الغصشب مإششن أقصشاها وأبعاضشه المغصششوب فشي بالقيمة
يتقششدر ل الششتي (وأبعاضششه التلف يوم قيمة غيره وفي التلف
ظهششر نحو على وجنابة بكارة وزوال الحر) كهزال مإن أرشها

مإششن نقششص (بمششا قبلششه ل النششدمإال بعششد لكن تآضمن عتق أو
شششيء. يلزمإششه لششم تآنقششص لم > فإن17<ص:  قيمته) إجماعا

فششي بنظيششره مإنششه مإقششدر هششو مإما كف نحو على الجناية أمإا
يسششاوي ل أن بشششرط لكششن قيمتششه مإن نقص مإا ففيها الحر

مإنه نقص سااواه فإن اليد في القيمة كنصف مإقدره النقص
المتششولي ذكره كذا الحر حق في الحكومإة في كما القاضي
هششو أمإششا الغاصأششب غير في يأتآي إنما بأنه ورد جمع واعتمده
الضششمان فششي عليششه شششددوا لنهششم مإطلقا، نقص بما فيضمن

قطششع نحششو فششي يششأتآي مإششا ويؤيده غيره على يشددوا لم بما
تآلفششت) (إن المقششدرة) كيششد (وكششذا الكششثر يضمن أنه مإن يده
مإا أيضا هنا الندمإال بعد فيجب حد أو قود أو ساماوية بآفة

ول قششود بششه يتعلششق ل جنايششة غيششر مإششن السششاقط لن نقص،
تآنقششص لششم فإن المإوال فأشبه عاقلة على ضرب ول كفارة

(وإن شيء يجب لم الغالب هو كما وأنثياه ذكره قطع كأن
مإششن نقششص مإششا القديم) يجب في (فكذا عليها أتآلفت) بالجناية

الرقيششق مإششن يتقششدر الجديششد (وعلششى المإششوال كسششائر قيمتششه
قيمتششان، وذكششره ففششي) أنششثييه الحششر فششي كالدية فيه والقيمة

قطعهمششا إن نعششم قيمتششه كمشال يشديه وفي قيمته زادت وإن
> فل18<ص:  لششه قابضششا يكششن لششم البششائع بيششد وهششو مإشششتر



البششائع بيششد كششونه مإششع له قابضا كان وإل نقص، مإا إل يلزمإه
وهششل الششديات آخششر ساششيذكره قيمتششه) كمششا نصششف (يششده وفششي

النششص ظششاهر قششولن أيضا الندمإال على هنا الضمان يتوقف
فيقششوم الصأششح إنششه الذرعششي ل. وقششال القمششولي قششاله كمششا

المرجششح: أن والزركشششي البلقينششي بششرئ.  وقششال قششد مإجروحششا
بسششريان نقششص حششدوث لحتمال الندمإال قبل يؤخذ ل المال

فششي ظششاهر هنا الشيخين وكلم جارحه بشركة أو نفس إلى
إذ خفششي وغيششره المقششدر بيششن فششالفرق الول وعلششى ذلششك

المقششدر فششي يششأتآي المششذكور التعليششل فششي المششذكور المحششذور
أكششثر فيلزمإه هو أمإا غاصأب غير الجاني كان إن هذا وغيره

لجتمششاع القششولين علششى والنقششص القيمششة نصششف مإن المإرين
بششالقطع النصششف لزمإه قيمته ثلثا بقطعها نقص فلو الشبهين

الغاصأششب غيششر القششاطع كششان إن نعششم بالغصششب والسششدس
النصششف لزمإششه ظششاهر هششو كمششا يضششمن مإمششن وهششو والمالششك

ضششمن المالششك أو > فقششط19<ص:  عليششه الزائششد والغاصأششب
عليه. الزائد الغاصأب

في الصيد إل الدمإي عدا مإا وهو باقيه الحيوان) أي وساائر(
للنششص بمثلششه يضششمن أنششه مإششر لمششا المحششرم علششى أو الحرم

يششأتآي مإمششا يعلششم كمششا أقصششاها (بالقيمششة) أي نفسششه تآضششمن
الجمششاد بششل الدمإششي يشششبه ل لنششه مإنهششا، نقص بما وأجزاؤه

لشه الساششنوي تآخصششيص مإششن أولى ذكر مإا على المتن وحمل
القششن. ا فيششه يشاركا بالقيمة نفسه ضمان لن قال، بالجزاء

القششن بخلف كنفسششه أجششزاءه أن تآمايزهمششا وجششه لكششن هششش
بينششه بششه ليفششرق به المختص التعميم هذا على المتن فحمل
 أولى القن وبين

أو كل المعتششبرة والقيمششة دائمششا النششدمإال بعد تآنبيه)  التقويم(
فيه القيم وأقصى المغصوب غير في التلف يوم قيمة بعضا

.فتأمإله
بعضششهم وأفششتى ضششمنه فششتركه حششر أنششا فقششال قنا فرع) أخذ(

غيششر ل يضششمنها بأنه فماتآت مإسمومإا غيره دابة أطعم فيمن
وضششع بيتششا إل داره آجششر ومإششن عليها يستول لم مإا مإسموم

غششاب إن إل المسششتأجر علششى أتآلفته مإا يضمن لم دابته فيه
مإششن السششير قبيششل يأتآي مإا يقيد وبهذا مإغلق البيت أن وظن

(مإثلشي المإوال مإن الحيوان وغيره) أي. (الضمان عدم إطلق
مإشا المثلشي أن (والصأشح بفتحهشا وقيشل الشواو ومإتقوم) بكسر

يعتششد لم وإن بأحدهما ضبطه أمإكن وزن) أي أو كيل حصره



ه فيه لم (وجشاز بخصوصأ ذرع أو عشد حصشره فيشه) فمشا الس
والجششواهر فيششه السششلم جششاز وإن مإتقششوم، وثيششاب كحيششوان

فيششه السششلم يمتنششع مإمششا مإششر مإششا وكششل ونحوهششا والمعجونششات
فششي ثبششوتآه مإششن المانع لن وزن، أو كيل حصره وإن مإتقوم
عليششه وأورد بالتعششدي فيها ثبوتآه مإن مإانع السلم بعقد الذمإة

فيه السلم وصأحة بأحدهما حصره مإع مإتقوم فإنه التمر خل
مإجهول صأيره الماء مإن فيه مإا لن بذلك، حصره بمنع ويرد
<ص: فيششه السششلم صأششحة عششدم مإع مإثلي بشعير اختلط وبر
قششاله كششذا مإنهمششا كل مإن المحقق القدر إخراج > فيجب20

ثششم ومإششن عجيب إنه الذرعي قال لكن جمع وتآبعه السانوي
مإششن انتقل بالختلط لنه مإثله، رد يمتنع وقد الزركشي قال

الوجششه هو وهذا مإنهما كل بقدر للجهل المتقوم إلى المثلي
السلم صأحة المثلي في شرطوا حيث به مإصرحا كلمإهم بل

يسششتلزم ل المثششل رد إيجششاب أن علششى إيششراد ل فعليششه فيششه
ومإعيششب القششرض فششي المتقوم مإثل رد يجب كما مإثليا كونه
مإششع الصششلحا ابششن بششه أفششتى كمششا قيمتششه تآجششب غيره أو حب

يصششح ل فششإنه عليششه صأدقه يمنع وقد عليه المثلي حد صأدق
مإسششخن (كماء) غير انضباطه لعدم العيب بوصأف فيه السلم

لختلف المطلب في مإا على فمتقوم بها المسخن أمإا بنار
أي النار دخلت إذا الدهان الذرعي به وألحق حموه درجات

بعضششه بيششع جششوز حيششث الكفايششة في خالفه لكن التمييز لغير
يخششالطه لششم بمششا وغيششره شششريح وقيششده أوجششه والول ببعششض
اختلفششت إن أنششه ويظهششر الملششح المششاء فششي وتآششرددوا تآششراب

فيششه، السششلم صأششحة لعششدم مإتقومإششا كششان ينضبط ولم مإلوحته
فششي بششرد مإششاء فششي حششارا حجششرا ألقششى ولششو مإثليششا، كان وإل

قيمتششه بيششن مإششا يلزمإششه أنه أوجهها فأوجه برده فزال الصيف
حينئذ.  وحارا باردا

وحديششد كسششره مإششن أشششهر أوله ونحاس) بضم ورمإل وتآراب(
مإششا ويأتآي تآرابه عن الخالص المعدن ذهب (وتآبر) وهو وفضة
ودراهششم مإتقششوم النحششاس نحششو مإششن النششاء نحو أن مإنه يعلم

(ومإسششك ساششبيكة ونحششو ومإكسششرهما مإغشوشششة ولششو ودنششانير
ولششم الرافعششي ذكره كما حبه فيه كان وإن وقطن)، وكافور

لششم بششن وقشششر بعضششهم قششال خلفششه فبحث الرفعة ابن يره
في ومإثله هش فيه. ا السلم صأحة يمنع بما النار على يعرض

>21<ص:  الرطبششة الفواكه (وعنب) وساائر نفسه البن ذلك
عششن نفل الزكششاة فششي جريششا لكنهمششا هنششا عليه جريا مإا على



المجمششوع فششي وصأششححه مإتقششوم ذلششك أن علششى الكششثرين
أيضششا الروضششة فششي (ودقيق) كما وغيره الرفعة ابن واعتمده

ولبششن وساششمن وأدهششان وحبششوب ونخالششة فيششه وهم لمن خلفا
(ل وزبيششب وتآمششر وصأششابون وبيششض فيششه مإاء ل وخل ومإخيض

انضششباطهما عششدم مإششع أجزائهمششا ومإعجششون) لختلف غاليششة
لنششه قيمتششه، علششى يتراضششيا لششم بمثلشه) مإششا المثلششي (فيضششمن

أتآلششف كأن القيمة عن المثلي خرج إن نعم حقه إلى أقرب
لزمإششه أصأششل فيه للماء قيمة ل بمحل اجتمعا ثم بمفازة مإاء

ولششو قيمششة، لششه بقيششت إذا مإششا بخلف التآلف بمحششل قيمتششه
مإاليته زالت حيث إل عنه يعدل فل المثل الصأل لن تآافهة،

تآفششاوت إلششى العين رد عند ينظر ل كما فل وإل أصألها، مإن
ظفششر ولششو قششوله، فششي يششأتآي مإمششا يعلششم كما ومإحله الساعار

وإل لنقلششه، مإؤنششة ل فيمششا إلششخ التلف بلد غير في بالغاصأب
مإثليششا أو مإتقومإششا المثلي صأار ولو التلف، بمحل قيمته غرمإه

شششيرجا والسمسششم خششبزا الششدقيق كجعششل مإثليششا المتقششوم أو
ل أم الخششر قيمة سااوى المثل ضمن تآلف ثم لحما والشاة

الولششى فششي بقيمتششه فيضششمن قيمشة أكششثر الخششر يكشن لم مإا
فششي المثلين بأي بمطالبته المالك > ويتخير22<ص:  والثالثة
فطحنششه درهششم قيمتششه بششر صأششاع غصششب لششو أنه فعلم الثانية

وثلثششا درهمششا فصششارت فخششبزه وسادساششا درهما قيمته فصارت
عليششه اساششتحق هنششا الششدعوى وكيفيششة وثلث درهم لزمإه وأكله
كإنششاء مإتقومإششا المتقششوم صأششار ولششو وثلثششا، درهمششا خششبز قيمششة

القيششم. ويضششمن أقصششى فيششه وجششب حلششي مإنششه صأششيغ نحششاس
وقششال البلششد نقد مإن بقيمتها وصأنعته بوزنه النقد مإن الحلي

مإششن كششان وإن البلششد، نقششد مإششن بقيمتششه كله يضمنه الجمهور
إذ (تآلششف) المغصششوب بالعقود مإختص لنه ربا، ول جنسه غير

أتآلششف (أو يششرد ل مإا عليه فأورد وهم لمن خلفا فيه الكلم
ول الغصششب بمحششل يوجششد لششم كششأن حسششا تآعششذر) المثششل فإن

شششرعا أو السششلم في مإر مإا نظير مإنه القصر مإسافة بدون
المثششل ثمششن مإششن بششأكثر إل ذكششر فيمششا المثششل يوجد لم كأن

(والصأششح) لششه مإثششل ل كمششا الن لنششه الواجبة، (فالقيمة) هي
حششتى يسششلمه فلششم التلششف عنششد مإوجودا المثل كان إذا فيما

مإششن قيمششه أقصششى المعتششبر (أن أصأششله بششه صأششرحا كمششا فقده
عيششن كبقاء المثل وجود لن المثل)، تآعذر إلى الغصب وقت

بششرد مإششأمإورا كششان كمششا بششرده مإششأمإورا كششان لنششه المغصششوب،
المششدة، تآلششك في قيمه أقصى غرم يفعل لم فإذا المغصوب



> أمإششا23<ص:  فيها برده مإطالب وهو إل حالة مإن مإا لنه
الغصشب مإشن الكثر فيجب التلف عند مإفقودا المثل كان إذا

التلف.  إلى
رجششح وجهششان المغصششوب أو المثششل قيمششة المعتبر تآنبيه) هل(

كشششان وإن الشششواجب، لنشششه قشششالوا، الول وغيشششره السشششبكي
الول علششى الششواجب أن عليهما وينبني الصأل هو المغصوب

القصششى الثششاني وعلى المثل انقطاع إلى التلف مإن القصى
بششه صأششرحوا والششذي شششارحا قششاله كذا التلف إلى الغصب مإن
المثل تآعذر إلى الغصب مإن القصى الواجب أن علمت كما
اللششذين المإرين غير وهذا أخرى في التلف إلى أو حالة في

العششبرة أن فششي صأششريح أو ظششاهر وهششو ذكره مإا على بناهما
الغصششب وقششت مإششن يعتششبر لم وإل المثل ل المغصوب بقيمة
بششأن يصششرحا مإششا الششروض شششرحا فششي شششيخنا ذكششر ثششم ومإششن

المثلي) أو المغصوب نقل ولو(.المغصوب اعتبار هو المنقول
كالشذي علم كما المتقوم وكذا أجنبي، بفعل أو بنفسه انتقل
مإثششال نقله فذكر الرد الغاصأب وعلى السابق قوله مإن قبله

جميششع عليششه يششترتآب الششذي لنششه المثلششي، علششى والقتصششار
عليششه اعششتراض فل بالمثششل طالبه قوله مإنها التآية التفريعات

بلششد مإششن ولششو )،(آخششر مإحششل بلششد) أو (إلششى زعمه لمن خلفا
الذرعششي اعتمششده كمششا حششال إحضششاره يتعذر أن بشرط واحد

علششم رده) إذا يكلفه أن (فللمالك بالقيمة يطالبه لم وإل أي
قششرب وإن يطششالبه)، (وأن السششابق اليششد علششى لخششبر مإكششانه
يصششرحا كمششا تآششواريه ول هربه يخف لم ولو المغصوب، مإحل

(بقيمتششه) تآبعششه ومإن للماوردي خلفا الوجه وهو إطلقهم به
الحششال) أي (فششي المطالبة إلى الغصب مإن قيمه بأقصى أي

يطششالب لششم ثششم ومإششن مإلكششه وبيششن بينششه للحيلولششة الرد قبل
ينحششط أو السششعر يزيششد فقششد الششتراد مإششن بششد ل لنه بالمثل،
القششرض، مإلششك ويملكهششا واحششد شيء والقيمة الضرر فيحصل

العيششن رد عنششد بششدلها رد أو ردهششا حكششم على بها ينتفع لنه
وأجرتآششه زوائششده ضششمان عششن بششدفعها يششبرأ > ول24<ص: 

رده) أي (فششإذا فيهششا الششتراد وقششوع للحيلولششة كونهششا ومإعنششى
لششزوال فبششدلها وإل بقيششت، (ردها) إن مإثل عتق أو المغصوب

إذا يردهششا لششم وإنمششا وجودهششا مإششع بششدلها رد ويمتنششع الحيلولة
بخلف حقششه عيششن ليششس لنششه وجششد، ثششم المثششل لفقد أخذها

بيششع مإششن بد فل مإقابلتها في تآركه على اتآفقا ولو المغصوب
لساششتردادها حبسه للغاصأب ليس أنه المتن وقضية بشروطه



حبششس فاسادا للمشتري يجوز ل كما الرافعي رجحه مإا وهو
المشتري بأن غيره وفرق مإر مإا على ثمنه لساترداد المبيع
فإنهششا الغاصأششب كذلك ول الثمن على يده البائع بوضع رضي
أن علششى كالختيار فهو بحق قهر بأنه ويرد قهرا مإنه أخذت
كششالحبس وليششس مإطلقا الحبس يمنع فورا عليه الرد وجوب

القرار.  قبيل مإر كما للشهاد
(المنقول) المحل البلد) أو (في المثلي تآلف) المغصوب فإن(

(طششالبه الغصششب بلششد فششي وتآلششف عششاد (إليششه) أو المنتقششل أو
قششد العيششن رد لن شششاء، المحلين البلدين) أو أي في بالمثل
الطلششب له أن السانوي مإنه وأخذ الموضعين في عليه تآوجه
فششي إليهششا وصأششل الششتي المواضششع مإششن شششاء مإوضششع أي فششي

أكششثر قيمششة غرمإششه المثششل فقششد (فششإن البلششدين بيششن طريقششه
فلششه أيضششا الساششنوي بحششث هنششا ويششأتآي قيمششة) لششذلك البلششدين
المغصوب.  إليها وصأل التي المحال قيم بأقصى مإطالبته

مإثلششي التلشف) والمغصشوب بلشد غيشر في بالغاصأب ظفر ولو(
كالنقششد) لنقله مإؤنة ل كان إن أنه (فالصحيح مإوجود والمثل
ضششرر ل بالمثششل) إذ مإطالبته (فله آمإنا الطريق وكان اليسير

مإششر مإششا وصأششريح صأريحه بل وقضيته حينئذ مإنهما واحد على
> وتآحملهششا25<ص:  مإؤنششة مإششاله أن والقششرض السششلم فششي

التحمششل بعششد لنه فيه، داخل هو بل له مإؤنة ل كما المالك
تآراضششيا لششو قولهمششا ينششافيه ول لششه مإؤنششة ل أنششه عليه يصدق

السبكي قول ول النقل مإؤنة تآكليفه له يكن لم المثل على
حمله مإؤنة وخذ خذه الغاصأب له قال لو كالبغوي والقمولي

المثل أخذ في ضررا الغاصأب على فلن الول أمإا يجبر لم
فششي ضششررا المالك على فلن الثاني وأمإا مإنه، النقل ومإؤنة

وأمإششا مإؤنششة الغاصأششب أعطششاه وإن بلششده، إلششى حملششه تآكليفششه
إذا المالششك لن مإنهمششا، واحششد علششى فيهششا ضششرر فل صأششورتآنا

الغاصأششب علششى يكششن لم حمله مإؤنة ودفع المثل بأخذ رضي
تآمتنششع لششم الفششزاري البرهششان قششول ذلششك ويؤيششد بششوجه ضششرر

مإؤنششة لجششل بششل القيمششة اختلف لجششل هنششا بالمثل المطالبة
زيششادة بيششن فششرق ل أنششه أيضششا المصششنف كلم وقضششية حمله
لكششن رجحششاه مإششا وهو وعدمإها المطالبة بلد في المثل ساعر
يششزد لششم إذا بمششا للتقييششد النتصششار فششي مإتأخرون جمع أطال
(وإل) للقيمششة نظششر ل ضششرر بل المثل تآيسر حيث بأنه ويرد
أو تآقششرر مإمششا أخذا المالك يتحملها ولم مإؤنة لنقله كان بأن

تآكليفششه أيضششا للغاصأب بالمثل) ول مإطالبة (فل الطريق خاف



بلششد قيمششة يغرمإششه (بششل والضششرر المؤنششة مإششن فيه لما قبوله
أكششثر كششانت إن هششذا ل أم الغصششب بلششد أكانت التلف) ساواء

فقيمششة وإل المغصششوب، إليهششا وصأششل الششتي المحال مإن قيمة
لن وذلك، المغصوب بها حل التي البقاع ساائر مإن القصى

فششإذا للفيصششولة هنششا القيمششة و كفقششده للمثششل الرجششوع تآعششذر
ردهششا للمالششك يكششن لششم المغصوب بلد في اجتمعا ثم غرمإها
المثل.  وبذل اساتردادها للغاصأب ول المثل وطلب

القششن ساششواء وأبعاضششه المتقششوم) كششالحيوان المغصششوب وأمإششا(
لنششه التلششف)، إلى الغصب مإن قيمه بأقصى (فيضمنه وغيره

يششرد لششم فششإذا بششالرد مإطششالب غاصأب القيمة زيادة حالة في
لنه شيئا، يغرم ل الرخص بعد رد لو مإا بخلف بدله ضمن

وجودهششا مإششع نظششر ل أنششه علششى زيادتآها يتوقع العين بقاء مإع
ومإحلششه التلششف بلششد نقد غالب مإن قيمته وتآجب أصأل للقيمة

المحششال أكششثر وهو القيمة مإحل نقد اعتبر وإل ينقله، لم إن
لو كما الصوري بالمثل المتقوم يضمن وقد إليها وصأل التي
مإثله أخرج لو لنه التمكن، بعد يده في الزكوي المال تآلف

تآلفه.  مإع فأولى جاز بقائه مإع الصوري
خمسششون قيمتششه بششرا غصششب القاضششي > قال26فرع) <ص: (

ضششمن تآلششف ثششم خمسششين فعاد فخبزه عشرين فعاد فطحنه
لششو كمششا الخششبز زيششادة تآجششبره ل الطحن نقصه مإا إذ ثمانين
مإتششأخرون جمششع وأقره هش أخرى. ا وعلمه حرفته القن نسي

مإا صأور مإن هذا أن إلى نظروا وكأنهم آخرون به جزم بل
لشم مإشا مإثلششه يجب أنه فيه المرجح مإتقومإا، المثلي صأار إذا

صأششورة فششي الثمششانون وهي قيمته فتجب أغبط المتقوم يكن
لكنهششا للنقششص وجبششت وإن والثلثششون، الغبششط لنهششا القاضي،

يجششاب وبهششذا للخمسششين فضششمت بالطحن الفائت الجزء بدل
أغبششط ل حيششث لنه والثلثين، البر وجوب القياس يقال عما

ينجبر، ل إذ بالطحن اساتقرت فقد الثلثون وأمإا المثل يجب
مإششا علششى مإبني هذا أيضا يقال وعما أضعافا بالخبز زاد وإن
القيششم أكششثر وجششب خبزه ثم البر طحن لو إنه القاضي قاله
ووجششه ضعيف، وهو تآلفه عند لحاله نظرا بالمثل يطالب ول

ه تآقشرر مإشا الولشى وصأشورتآه هشذا بين الفرق أرش وجشب أن
فوجششوب الكششل قيمششة ووجبششت للصأششل، فضششمت فائتششة أجزاء
إلششى الرش لضششم بششل التلششف لوقت للنظر ليس هنا القيمة
التلششف وقششت إلششى للنظششر القاضششي بشه انفششرد وفيمششا الصأششل
إذا قششولهم مإحشل أن ذلشك على يلزم نعم المدركان فتخالف



أغبششط المتقششوم يكن لم مإا المثل وجب مإتقومإا المثلي صأار
ضششم إذا المثششل مإششن جششزءا ضششمن الغاصأششب يكششن لم إذا مإا

نظرا هنا الغبط فيجب أغبط صأار المتقوم قيمة إلى أرشه
ول جزئهششا، بششدل لنششه للعيششن، الرش تآبعيششة مإششن قررتآششه لما

فششي قيششل: القاعششدة مإششا الثلثيششن ضششمان مإششن مإششر مإششا ينششافي
نقص في هذا لن القيمة، بنقص ضمانه يتغير ل أنه المثلي

بغير أو الغاصأب بفعل نقص أمإا بعينه رد ثم فقط بالرخص
زاد وإن تآلششف أو رده فيضششمنه عنششده الصششنعة كنسيان فعله
مإر.  كما النقص ذلك على يزيد مإا عنده

يششوم (بقيمششة غصششب) يضششمنه (بل التآلف) لمضششمون وفششي(
مإحششل أقششرب فقيمششة كمفششازة وإل صألح إن مإحله التلف) في

هششو التلششف وبعششد قبل ضمانه في يدخل لم لنه وذلك، إليه
ولششم بالغصب كان إنما المغصوب في الزائد وضمان مإعدوم

أمإششة أو قيمتششه تآمششام لزمإششه مإغنيششا عبدا أتآلف ولو هنا، يوجد
لنشه الغنشاء، بسششبب قيمتهشا علششى زاد مإششا يلزمإششه لشم مإغنيشة
قيمششة ل الفتنششة خوف > عند27<ص:  مإنها اساتماعه لحرمإة

يخشى حسنا أمإردا لكونه حرم لو العبد غناء أن وقضيته له
وجششه على إل الغناء يعرف ل لكنه أمإرد، غير أو الفتنة مإنه

إليششه القششرب فششي اساششتوى ولششو ذكششر فيمششا مإثلها كان مإحرم
جنششى) فششإن(يظهششر.  فيمششا الغاصأب تآخير القيم مإختلفة مإحال
فششي يخلفششه مإششن أو مإالكه بيد وهو صأيال بنحو ل بتعد عليه
القصششى (فششالواجب الجنايششة تآلششك بسششراية) مإششن (وتآلششف اليششد

فششي وجششب إذا ذلششك لن التلششف، إلى الجناية حين أيضا) مإن
تآضمن) حشيشششة ول( أولى الساري التآلف ففي العادية اليد

النقيششب ابششن قششاله مإششا على الطاهرة المسكرات مإن ونحوها
مإا على فليحمل بيعها يصح مإتقومإة لنها نظر، وفيه كالخمر

فششي تآفويتهششا وانحصششر المحششرم أكلهششا مإريششد علششى فوتآهششا إذا
ككل لها قيمة ل إذ لذمإي مإحترمإة ولو (الخمر)، ول إتآلفها،
يعششم مإا هاهنا بها والمراد الوجه على ومإاء دهنا ولو نجس،
لئل فيه حنفي غير اساتحكام قبل إراقته ينبغي ل نعم النبيذ
يعتقششد له هو مإن لكون هنا نظر ول قيمته فيغرمإه له يرفع
إنما ذلك لن الذرعي، كلم يوهمه لما خلفا حرمإته أو حله
فششي يكششون إنمششا أنششه يششأتآي لمششا النكششار لوجششوب بالنسبة هو

تآششراق) هششي (ول تآحريمششه الفاعششل يعتقششد مإششا أو عليششه مإجمششع
مإعاهششد يظهر فيما ذمإي) ومإثله (على المسكرات بقية فأولى

ل أنهششم بمعنششى بهششا النتفششاع علششى يقششرون لنهششم ومإستأمإن،



بيعهششا) أو شششربها يظهر أن > (إل28<ص:  فيه لهم يتعرض
غيششر مإششن عليه يطلع بأن مإثله مإن ولو ذلك، ونحو هبتها أو

ك إظهار في لن عليه، فتراق تآجسس بالساشلم اساشتهانة ذل
بيششن كششانوا إذا كلششه هششذا ذلك في مإثلها والخنزير اللهو وآلة

أي ببلششد انفششردوا فششإن البلششد مإن بمحلة انفردوا وإن أظهرنا
لهششم يتعششرض لششم ظششاهر هششو كمششا مإسششلم يخششالطهم لم بأن

بقيششت (إن يظهرهششا لششم وهششو مإنششه أخششذها عليششه) عنششد (وتآرد
كمششا الغاصأششب علششى والمؤنششة عليهششا يقر أنه تآقرر العين) لما

أنششه لمقابلششة النتصششار فششي أطششالوا وإن وأصألها، الروضة في
التخلية.  إل عليه ليس

ل أو الخليششة بقصششد عصششرت الششتي المحترمإششة) وهششي وكذلك(
غصششبت (إذا المعتمششد على خمرية ول خلية مإن شيء بقصد
لششه لن العيششن، بقيششت مإششا عليششه ردهششا مإسششلم) يجششب مإششن

عليششه، تآششرد ول فتراق المحترمإة غير أمإا خل لتصير إمإساكها
وإل مإنششه، يقبششل لششم مإحترمإششة أنهششا وزعششم خمششرا أظهر ومإن
قششال وإظهارها الخمور اقتناء إلى وسايلة ذلك الفساق لتآخذ

قششول ويؤيششده تآقششواه وتآشششتهر ورعششه يعلششم أن إل الذرعششي
لهششا. يتعششرض لششم مإحترمإششة بأنهششا مإخايششل شششهدت لششو المإششام

(ل المحرمإششة الملهششي) والوانششي (وآلت والصأنام) والصششلبان(
ولن عليششه القششادر علششى شششيء) لوجششوبه إبطالهششا فششي يجششب
كششدف مإحرمإة غير لهو آلة أمإا بمال تآقابل ل المحرم صأنعة

فيششه المختلف اليراع في ويأتآي أرشها ويجب كسرها فيحرم
الفششاحش) الكسششر تآكسششر ل أنهششا (والصأششح النبيذ في مإر مإا

الماليششة بعششض بقششاء مإششع بششذلك المحرمإششة الهيئة إزالة لمإكان
وهيئتهششا اساششمها التششأليف) لششزوال قبششل كمششا لتعود تآفصل (بل

 .اتآفاقا الجلد بقاء مإع الوتآار إزالة يكفي فل بذلك المحرمإة
(لمنششع النكششار الحششد) فششي هششذا رعاية عن المنكر عجز فإن(

كيششف (أبطلششه لقششوتآه إبطششاله يريششد مإششن المنكششر) مإثل صأاحب
مإششا علششى زاد وإن فبكسششر، وإل طريقششا تآعيششن تآيسر) بإحراق

قيمتها غرم تآعين غير مإن أحرقها ومإتى صأاحبه لتقصير ذكر
مإحششترم، مإتمششول رضاضششها لن المشششروع، بالحششد مإكسششورة

يلزمإششه ل فإنه إمإكانه مإع المشروع الحد جاوز لو مإا بخلف
وقيمتهششا المشششروع بالحششد مإكسششورة قيمتهششا بيششن التفاوت إل

مإششا ويجششري الحيششاء فششي قال به أتآى الذي الحد إلى مإنتهية
الخمششر صأب عن عجز لو فيما تآيسر كيف البطال مإن ذكر

مإن ومإنعهم له فسقة لحوق خشية مإع أوانيها رءوس لضيق



>29<ص:  ويتعطششل زمإشانه ذلشك فششي يمضششي كشان أو ذلك
بششأجرة فيششه عملششه يقابششل زمإششن فيه يمضي بحيث أي شغله
ظروفهششا كسششر وللششولة قششال يظهششر فيمششا عرفششا تآافهششة غيششر

مإششن وهششو الساششنوي قششال الحششاد دون وتآأديبششا زجششرا مإطلقششا
لششم أنششه فششي والمنكششر المالششك اختلششف ولو المهمة، النفائس

الزركشششي بحثششه مإششا علششى المالششك صأششدق فعله مإا إل يمكن
وقششال خمششرا كششان قششال ثششم أراقه لو البغوي قول مإن أخذا

ا الماليششة بقششاء لصأل بيمينه المالك صأدق عصيرا بل المالك
تآحققنششا فإنششا الفششرق بوضششوحا ويششوجه نظر وفيه غيره قال ه

لوجششود بقائهششا مإششدعي فصدق زوالها في واختلفنا المالية هنا
تآلششك إهششدار على مإتفقان فهما مإسألتنا في وأمإا مإعه الصأل
المضششمن فشي اختلفششا فشإذا ضشمانها عشدم الصأل التي الهيئة
لششو الزوج أن وسايأتآي ضمانه عدم الصأل لن المنكر، صأدق
لن صأششدق، تآعششديا بششل وقالت بحق أنه وادعى زوجته ضرب

تآصششديقه فششوجب فيششه وليا جعله الضرب له أباحا لما الشارع
المتلف.  تآصديق فالوجه هنا يأتآي بعينه وهذا فيه

ويختششص المنكششر إزالششة تآجششب أنششه الجهششاد فششي تآنبيه) سايأتآي(
عليششه ويثاب وفاساقا وقنا أنثى ولو قادر، مإكلف بكل وجوبه
والعبششد الششدار مإنفعششة وتآضششمن. (البششالغ عليه يثاب كما المميز

(بششالتفويت) عليهششا يسششتأجر مإنفعششة لششه مإششا كل ونحوهما) مإن
انتفشاع غيششر مإششن المنفعشة ضششياع (والفششوات) وهشو بالساتعمال

فضششمنت مإتقومإششة المنششافع لن عادية)، يد (في الدار كإغلق
كما ل أم نقص أرش ذلك مإع أكان ساواء كالعيان بالغصب

بمششا مإششدة كششل ضششمن المششدة فششي الجششرة تآفاوتآت فإن يأتآي
مإششدة كششل واجششب لنفصششال أقصششى هنششا يتصششور ول يقابلهششا

القيمششة بخلف بعششده ومإششا قبلششه عمششا الذمإششة فششي باساتقراره
ولششو القصششى، اعتبششار فششي اساتواءهما فزعم وهم لمن خلفا
يمكششن لششم إن أعلهششا أجششرة وجبششت صأششنائع للمغصششوب كششان

أمإششا قششرآن وتآعليم وحراساة كخياطة الكل فأجرة وإل جمعها،
<ص: لهشا اساشتئجاره يجشوز ل مإنفعشة له أو له مإنفعة ل مإا

اصأششطاد ولششو لششه، أجششرة فل لهششو وآلششة وكلششب > كحششب30
واصأششطاد قوساششا أو شبكة غصب لو كما له فهو به الغاصأب

واصأششطاد قنششا غصششب لششو مإا بخلف له مإحضة آلة لنه بهما،
مإلششك علششى لنششه عليششه، يششده وضع إن صأيده يضمن فإنه له

ولششو ذلششك غيششر في اساتعمله ربما مإالكه لن وأجرتآه، مإالكه



أرشششها قيمته مإع لزمإه لبنها بسببه فانقطع حلوب ولد أتآلف
فيها.  لبن ول وقيمتها حلوبا قيمتها بين مإا وهو

بتفششويت) بششالوطء (إل الفششرج البضششع) وهششو مإنفعة يضمن ول(
لن بفوات، ل الباب آخر التآي بتفصيله المثل بمهر فيضمنه

المغصششوبة لمإتششه تآزويجششه صأششح ثششم ومإششن عليششه تآثبت ل اليد
يششد لن انتزاعهششا، عن كالمستأجر عجز إن إيجارها ل مإطلقا

إل تآضششمن الحششر) ل بششدن مإنفعششة وكششذا(حائلششة.  الغاصأششب
صأششغيرا، ولششو حبسه، كأن الفوات الصأح) دون (في بالتفويت

إذ السشرقة فشي ساششيذكره كمشا اليد تآحت يدخل ل الحر لن
الفائتششة فمنششافعه يضششمنه لششم ساششبع فششأكله لمسششبعة حمله لو

أن إل أجرتآششه وجبت العمل على أكرهه فإن أولى يده تآحت
بششالردة مإلكه زوال على بناء ردتآه على ويموت مإرتآدا يكون

الحششر كمنفعششة والمدرساششة والرباط المسجد ومإنفعة وقفه أو
تآصششرف جميعششه أجششرة لزمإششه وأغلقششه مإتششاعه فيششه وضشع فإذا

فقششط، مإتششاعه مإوضششع أجششرة ضششمن يغلقششه لم فإن لمصالحه
أو المصشلين علشى تآضشييق فيشه يكشن لم أو وضعه أبيح وإن
إطلقهششم اقتضششاه مإششا علششى فيششه أحششد يصلي ل مإهجورا كان
لششدفن وقفششت وأرض ومإزدلفششة ومإنششى وعرفششة الشوارع وكذا

أنششه يتجششه فالششذي جششدا مإشششكل كلششه ذلششك وإطلقهم الموتآى
شششغله إذا بمششا المسششجد نحششو فششي ذكششر مإششا يقيششد أن ينبغي
للمسششجد مإصششلحة ول فيه وضعه فيه الجالس يعتاد ل بمتاع

نحششو يحتششاج مإتششاع بخلف أجششرة لمثلششه زمإنششا فيه وضعه في
شششغله إذا بمششا عرفة نحو وفي لوضعه المعتكف أو المصلي

ألبتششة إليششه يحتششاج ل بمششا النسك في له الناس احتياج وقت
أو المإام يصرف وحينئذ به وأضرهم الناس على ضيق حتى

الرض فششي إل المسششلمين مإصششالح فششي لزمإششه مإششا نششائبه
ة فيمشا الربشاط ونحشو كالمسشجد فلمصشالحها للشدفن الموقوف

حرمإششة جمششع إطلق بين العباب شرحا في جمعت وقد يظهر
بحمششل كراهتششه آخريششن وإطلق المسششجد في الشجرة غرس
أضشششر أو لنفسشششه غشششرس إذا > مإشششا31<ص:  علشششى الول

انتفششى إذا مإا على والثاني المصلين على ضيق أو بالمسجد
ذلك. 
مإثلهششا أجرة يلزمإه بأنه غرساها مإن مإنع فيما الغزالي وصأرحا

في الرافعي وذكر فيها أجرة ل غرساها أبيح مإا أن وظاهره
جششواز فششي أيضششا ثششم بينتششه كمششا صأششريح هو مإا قزوين تآاريخ
يحتاجونهشا الشتي فيشه خزائنهشم الزهشر الجشامإع مإجاوري وضع



لتوقفها القامإة حيث مإن فيها لوضعه يضطرون ولما لكتبهم
عنهششا يسششتغنون الششتي لمإتعتهششم يجعلونهششا الششتي دون عليششه

ويؤخذ أيضا ثم عليهم رددتآه الجواز المتأخرين بعض وإطلق
ه الغزالي عن ذكر مإما عه جشاز لمشا عليهشم أجشرة ل أن وض
أن ذلششك مإششن ويؤخذ وضعه يجز لم لما الجرة يلزمإهم وأنه
فيششه وضعه يجز لم مإا وكل فيه أجرة ل وضعه جاز مإا كل

فششي ذكرتآششه مإششا بششه وقس فتأمإله ذكرتآه مإا يتأيد وبه الجرة
شششيء المغصششوب) أو نقششص وإذا (مإهششم. ذلك فإن عرفة نحو
بآفششة يششده وساقوط حيوان اساتعمال) كعمى (بغير زوائده مإن

حششدوث إلششى ساشليما الجششرة) لششه (مإششع الرش) للنقششص (وجب
يششده فششي مإنششافعه لفوات الرد إلى حدوثه مإن ومإعيبا النقص
فشششلت عبششدا غصششب فيمششن فششأفتى البغوي ذلك في وخالف

مإثلششه أجششرة عليششه تآجششب بششأنه مإششدة عنششده وبقششي عنششده يده
ساششليم أجششرة فاعتبرهششا الششبرء إلششى وبعششده الششرد قبل صأحيحا
الخيششر العتبششار وهششذا الششبرء إلششى الرد بعد مإا واعتبر مإطلقا
نقششص أو المالششك عنششد عملششه العيششب بسششبب تآعششذر إن مإتجه

لششو (وكششذا الششبرء إلششى الششرد مإششن نقششص مإا أو الجرة فتجب
فيجششب الثششوب) بششاللبس بلششي (بششأن الساششتعمال بششه) أي نقص

يجششب مإنهمششا كل لن الصأششح)، (فششي المثششل وأجششرة الرش
الجششرة أن علششى الجتمششاع عنششد فكششذا النفششراد عنششد ضششمانه
ولششو الفششوات، مإقابلششة فششي بششل الساتعمال مإقابلة في ليست
قيمتششاه، لزمإششه وأنثيششاه ذكره قطع أي المغصوب العبد خصى

ساششقطا لو مإا بخلف القيمة لزيادة مإعها نظر فل جناية لنه
القيمة.  به زادت بل يوجد ولم بالنقص مإنوط لنه بآفة،

مإششا وضششمان والغاصأششب المالك اختلف فصل) في(     
ادعششى) الغاصأششب( وتآوابعهمششا وجنششايته المغصششوب بششه ينقششص

بيمينششه الغاصأششب صأششدق المالششك (وأنكششر المغصششوب (تآلفه) أي
لششم فلششو البينششة عششن ويعجششز يصششدق قششد لنه الصحيح)، على

أن الزركشششي مإنششه وأخششذ حبسه دوام إلى ذلك أدى نصدقه
ساببا ذكر إذا أمإا خفيا ساببا ذكر أو ساببا يذكر لم إذا مإحله

المالششك) غرمإه حلف (فإذا كالوديع يبينه حتى فيحبس ظاهرا
عيششن إلششى الوصأول عن الصأح) لعجزه (في القيمة أو المثل
للمالك يجب لم ثم ومإن كالتالف فصار الغاصأب بيمين مإاله
> ولششه32<ص:  عليششه حلفه الذي التلف مإن تآعذر لما أجرة

ذمإته. لتبرأ مإنه البدل قبول على إجباره



حلششف أو تآلفششه علششى اتآفاقهمششا قيمتششه) بعششد فششي اختلفا فلو(
العبششد علششى الششتي (الثيششاب فششي (أو) اختلفششا عليششه الغاصأششب

خلقششي) عيششب (في (أو) اختلفا مإنهما كل المغصوب) فادعاها
حششدث بششل المالك وقال خلقة أعرج أو أعمى كان قال كأن

ذمإتششه بششراءة فلصأل الولى بيمينه) أمإا الغاصأب (صأدق عندكا
ل الغصششب بعششد بأنها بينته وتآسمع المالك فيثبتها الزيادة مإن

فيكلششف شششيئا تآقششدر لششم وإن الغاصأششب، ذكره مإما أكثر قبله
ول عليششه بالزيششادة البينششة تآقطششع ل حششد إلى الزيادة الغاصأب

بالصششفات إليهششا يصششغي أنششه يششأتآي مإششا لفادة تآقبل أي تآسمع
إبطششال بإقامإتهششا يسششتفيد لكششن اساششتوائها مإششع القيمة لختلف

إلى بالزيادة فيؤمإر بها تآليق ل حقيرة بقيمة الغاصأب دعوى
ذلششك وعلى الموصأوف، ذلك لمثل قيمة تآكون أن يمكن حد

فمششا كششذا صأششفته عبششدا غصششب بششأنه شششهدا قولهم: لششو يحمل
ومإن عليه ومإا العبد على يده فلن الثانية في وأمإا سامعت

<ص: ثيششابه علششى يده تآثبت لم سارقه أو حرا غصب لو ثم
الصأل فلن الثالثة في وأمإا لموليه أنها الولي > فيصدق33

الغاصأششب فقششال العيششن فششي اختلفا ولو مإمكنة، والبينة العدم
أمإششة غصششبت إنمششا بششل المالششك وقششال العبششد هذا غصبت إنما

حششق وبطششل أمإششة يغصششب لششم أنه الغاصأب صأدق كذا صأفتها
حششادث) عيششب وفششي(بششه.  لششه القششرار لرده العبد مإن المالك

المالششك (يصششدق الغاصأششب ادعششاه يششد وقطششع وإبششاق كسششرقة
إن ومإحلششه السششلمإة والغششالب الصأل لن الصأح)، في بيمينه

الغاصأب صأدق هكذا غصبته وقال مإعيبا ورده بقي فإن تآلف
رده ولششو. (الزيششادة مإششن براءتآه الصأل لن وأقراه، نقله كما

ل لنششه شششيء)، يلزمإششه (لششم الرخششص القيمششة) بسششبب نششاقص
رغبششات هششو إنمششا والفششائت صأششفاتآه فششي ول ذاتآششه فششي نقشص
عششرة قيمتشه ثوبشا غصشب ولشو. (مإتقومإشة غيشر وهشي الناس

> فصششارت34<ص:  فأبله لبسه ثم درهما بالرخص فصارت
مإششن التششالف قسششط وهششي خمسششة لزمإششه فششرده درهم نصف
القيمة نصف باللبس الناقص لن العشرة، القيم) وهو أقصى
وهششي التلششف إلششى الغصششب مإششن كانت مإا أكثر قيمته فلزمإه
وهو الرخص ساببه ونصف أربعة وهو الباقي والنقص خمسة

ولششو قلششت،(اللبششس.  أجششرة الخمسششة مإع ويجب مإضمون غير
يصشلح ل فرديشن كشل ومإثلهمشا خف فردتآي خفين) أي غصب

مإششع وطششائر بششاب ومإصششراعي نعششل كزوجي بالخر إل أحدهما
أحششدهما فتلف عشرة (قيمتهما أكثر مإعها يساوي وهو زوجه



علششى عطششف تآلششف أتآلششف) أو أو درهمششان وقيمتششه الخر ورد
يششد (فششي أحششدهما (أو) أتآلششف فقششط غصبا) له (أحدهما غصب
الثانيششة فششي نششوزع وإن الصأششح)، فششي ثمانيششة لزمإششه مإششالكه

حصششل مإا للرش وثلثة للتالف أعلم) خمسة (والله بقسميها
الخيرتآين في وأمإا فواضح الولى في أمإا عنده التفريق مإن

وإنمششا بتعششديه الباقي على النقص وأدخل أحدهما أتآلف فلنه
الخششر إلششى مإنضششما أحششدهما قيمششة السششرقة فششي يعتششبروا لم

أو خمسششة كل لششزم مإعششا اثنششان أتآلفهمششا ولششو للقطع احتياطا
اثنان.  والثاني ثمانية الول لزم مإرتآبا

بششأن) التلششف إلششى (يسششري المغصششوب نقص) في حدث ولو(
<ص: عصششيدة الدقيق هريسة) أو الحنطة (جعل كأن بمعنى

لششو لنششه جششوابه، مإششع فيه بما يأتآي مإا > (فكالتالف) نظير35
نكتششه فششي المصنف رجحه كما هلك فكأنه لفسد بحاله تآركا
أنششه الثششاني للششوجه وجششه ل قششال بششل والسششبكي يونس وابن

الشششرحا فششي الرافعششي اساتحسششنه مإا لنفسه اختار ثم للمالك
بيششن يتخير المالك أن مإن النص إلى المإام نسبه و الصغير

شششأنه أي ساششار عيششب أرش مإششع أخششذه وبيششن كالتششالف جعله
الول ووجششه واقششف عيششب أرش مإششن أكششثر وهششو السششراية
نعم وجه كل مإن مإقامإها يقوم مإا غرم الغاصأب أن المعتمد
بششدله أداء إلششى فيششه عليششه يحجششر أنششه يششأتآي مإا نظير الوجه
وبزيششت غاصأششبها قتلهششا شششاة بجلششد أحششق المالششك كششان وإنمششا
مإقابلتهمششا فششي يغششرم فلم فيهما مإالية ل لنه غاصأبه، نجسه
أرش مإششع يششرده قششول (وفششي كالتششالف صأششارا لنهمششا شششيئا،

حششدث لششو مإششا بجعششل وخرج يسري ل الذي النقص) كالتعييب
عنششده الطعششام تآعفششن لششو كما فعله غير مإن يده في النقص
قطعششا أرشششه مإششع أخششذه > فيتعيششن36<ص:  مإكثششه لطششول
يصششيره بجنسششه زيششت نحششو خلششط أن مإنششه يعلششم مإا وسايأتآي
أو بمثلششه خلطششه مإمششا إعطاؤه أو إبداله وله فيملكه كالهالك

مإششن غصششبه لششو فيمششا الحكششم وكششذا برضاه، إل بأردأ ل أجود
المعتمششد علششى تآتميششز ل بحيث بمثلها الدراهم خلط أو اثنين

فيهما. 
أو مإششال) ابتششداء برقبتششه فتعلششق (المغصششوب جنى) القششن ولو(

فششي حششدث نقششص لنششه تآخليصششه)، الغاصأب (لزم عليه للعفو
والمششال) الششواجب قيمتششه مإششن (بالقل عليه مإضمون وهو يده

فششي دخششل الششذي فهششو القيمششة كشان إن القششل لن بالجنايشة،
(فششي تآلششف) الجششاني (فششإن غيششره واجب فل المال أو ضمانه



الغصششب القيششم) مإششن أقصششى المالششك (غرمإه الغاصأب يده) أي
تآغريمه) عليه (وللمجني المغصوبة العيان كسائر التلف إلى
(أن (و) لششه عليه مإضمونة المغصوب جناية لن الغاصأب، أي

حقششه لن حقششه، بقششدر الغاصأششب المالك) مإن أخذه بما يتعلق
المجنششي أخششذ لششو ثم ومإن ببدلها فيتعلق بالرقبة مإتعلقا كان
عليششه المجني أخذ (ثم) إذا المالك به يتعلق لم الرش عليه
أخششذه الغاصأب) بما على المالك (يرجع القيمة تآلك مإن حقه
علشى مإضشمونة بجنايشة مإنشه أخشذه لنشه عليشه، المجنشي مإنشه

مإنششه عليششه المجني أخذ قبل يرجع ل أنه ثم وأفهم الغاصأب
بششالداء الغاصأششب مإطالبششة لششه نعم الغاصأب يبرئ أنه لحتمال
بششه يطششالب كمششا أخششذه بمششا يتعلششق ل حششتى عليششه للمجنششي
(إلششى الجششاني القششن العبششد) أي رد (ولششو الصأششيل الضششامإن

عليه المجني أخذه بما المالك رجع الجناية في المالك) فبيع
عليششه مإضششمونا كششان حين حصلت الجناية لن الغاصأب، على

دون وكششان مإثل بجملتششه الثمششن أخذ إذا أنه البلقيني وصأوب
بيششع بمششا ل بالقصى الغاصأب على المالك رجع القيم أقصى

ل لنششه لششه، واساتشششهد ذلششك بسط وإن نظر، وفيه فقط به
الغاصأششب يششد فششي تآلفها عند بل العين رد عند للقصى نظر
قلششت فإن الرخص في مإر مإا نظير فهو هنا ذلك يوجد ولم
يششده فششي تآلفششه مإنزلششة مإنششزل الغاصأششب بيد وجد بسبب بيعه
بينهما.  الواضح للفرق مإمنوع قلت

حفرهششا أو وجههششا عن تآرابها) بكشط فنقل أرضا غصب ولو(
أضششعاف عليششه غششرم وإن بقششي رده) إن على المالك (أجبره
مإثلششه) رد (أو لششه قيمة ل > أنه37<ص:  فرض ولو قيمته،

المالششك، بششإذن إل المثلي يرد ول مإثلي أنه مإر لما تآلف إن
مإنششه يششبرأ حششتى لششه المالك قبض مإن بد فل الذمإة في لنه

ضششده أو ارتآفششاع كششانت) مإششن كمششا الرض (إعششادة (و) علششى
لكششن لزمإششه آخر تآراب بزيادة إل ذلك بعد تآعذر فإن لمإكانه

لششم (وإن (الششرد) لششه (وللناقششل) للششتراب المالششك لششه أذن إن
المطلب في قال كما مإنه مإنعه وإن بل)، به المالك يطالبه

فيششه لششه (كششان و لمششوات نقله يتيسر (إن) لم الصأحاب عن
أو ليتسششع مإنه تآفريغه وأراد غيره أو لملكه نقله غرض) كأن

برده ينجبر ونقصها به الرض نقصت أو عنه الضمان ليزول
لنه عنده، تآخرق ثوب رفو له يجز لم وإنما مإنه يبرئه ولم

فششي مإششوات لنحششو نقلششه تآيسششر إذا أمإششا كششان كما به يعود ل
إل يششرده فل أبرأه أو يرده لم لو الرض تآنقص ولم طريقه



المالك أرض كمسافة ومإسافته طريقه غير في وكذا بالذن،
الصأششل فششي كشان وإن بسششطه، مإشن مإنعششه وللمالشك أقشل أو

فيها شيء تآلف وخشي حفرها به حفر طم مإن ل مإبسوطا
فيشه لشه (وإل) يكشن يشأتآي مإشا نظير ضمانها مإن أبرأه إذا إل

رده المالششك طلب ول به تآنقص ولم لموات نقله بأن غرض
غيششره مإلششك في تآصرف لنه الصأح)، في بإذن إل يرده (فل
حفششر ذكرنششا بمششا ويقششاس(النقششل.  كلفششه فعششل فإن حاجة بل

أمإششره فششإن أراده (وطمهششا) إن الغاصأششب به تآعدى البئر) الذي
اساششتقل غششرض فيششه لششه كششان فإن وإل وجب، بالطم المالك

الششتردي ضمان هنا الغرض ومإن فل وإل مإنه، مإنعه وإن به،
رضششيت المالششك لششه وقششال غيششره غششرض لششه يكششن لششم فششإن

الضششمان > لندفاع38<ص:  الطم عليه امإتنع البئر باساتدامإة
بمششا واساتشكل فبمثله وإل بقي، إن بترابها وتآطم بذلك عنه
صأششحيح بقبششض إل يملششك ل وهششو الذمإششة فششي المثششل أن مإششر

مإششا نقششل ولششه رده فششي المالك له أذن إذا مإا على فليحمل
(وإذا بششه له سامح وإن عليه، إجباره وللمالك البئر به طوى
ل أرش) إذ فل نقششص يبششق ولششم كششانت كمششا الرض أعششاد

كما العادة) والحفر لمدة المثل أجرة عليه (لكن له مإوجب
وإن تآعششديا، مإدتآهما عليها يده وضع لنه وأصألها، الروضة في
العششادة بعششد الرض نقششص) فششي بقششي (وإن بواجب آتآيا كان

ساببيهما.  لختلف الجرة مإعها) أي أرشه (وجب
عينششه فنقصششت (وأغله الدهششان ونحوه) مإششن زيتا غصب ولو(

صأششاع نصششف فصششار درهششم قيمته صأاعا كان قيمته) بأن دون
فششي الششذاهب مإثششل (ولزمإششه العيششن (رده) لبقششاء درهششم قيمته

زادت وإن فأوجبنششاه، المثششل وهو مإقدرا بدل له لن الصأح)،
وإن قيمتششه، يضششمن فإنه العبد خصى لو كما بالغلء القيمة
العيششن دون فقششط) أي القيمششة نقصششت (وإن أضششعافها زادت
مإعششا والقيمششة العيششن نقصششتا) أي (وإن له الرش) جبرا (لزمإه
كششان إن أرشششه (مإششع و البششاقي) مإطلقششا ورد الششذاهب (غششرم
قيمتهمششا كرطليششن بششالعين نقششص أكششثر) مإمششا القيمششة نقششص

البششاقي فيششرد درهم نصف قيمته رطل بالغلء صأارا درهمان
القيمششة نقششص يكن لم إذا أمإا درهم ونصف رطل مإعه ويرد
رطل صأششارا لششو كمششا نقششص البششاقي في يحصل لم بأن أكثر

ولششو البششاقي، ويرد فقط الذاهب فيغرم أكثر أو درهم قيمته
يغششرم لششم قيمتششه دون عينششه فنقصششت وأغله عصششيرا غصششب



الششدهن مإششن والششذاهب لهششا قيمششة ل مإائيششة لنه الذاهب، مإثل
 مإتقوم دهن

الكاغد قيمة ضمن وأتآلفها عين أو بدين وثيقة  غصب):فرع(
<ص: ذلششك مإششع تآجششب أنهششا ل الكتابششة أجششرة مإلحظا مإكتوبا

الششذي ليجابهششا الموهمة الروضة عبارة عليه حملوا > كما39
ضشمن مإحششاه وإن الزركششي، قششاله مإششا علشى أحششد يقششوله ل

ورقة قيمة يلزمإه بأنه الصلحا ابن وإفتاء مإنه نقص مإا قيمة
إلى بها يتوصأل ورقة قيمة كم فيقال المال ذلك إثبات فيها

التقششويم إليششه ينتهششي مإششا يششوجب ثششم الملششك هششذا مإثل إثبات
قيمششة وجششوب مإقتضششاه وقال السانوي اعتمده وإن الضعيف،

أجششرة اعتبششار مإششن بششد ول قششال الششوراق وأجرة أبيض الكاغد
ثششم قششال كمششا وليششس ه ا شششهادتآهم يكتبششوا لم وإن الشهود

رديششء كلم فقششال: وهششذا عليششه الششرد في بالغ الذرعي رأيت
لششه مإلششك عيششن مإششاء غششور شريك بضمان أيضا وأفتى سااقط

ان مإشا فيبشس ولشركائه وبنحشوه الششجر مإشن بهشا يسشقى ك
وكششأنه بعضششهم فيششه ونظششر الحضششرمإي إساماعيل الفقيه أفتى
وإن يضششمنه، لششم بششرد فهلششك مإثل ثيابه أخذ لو لقولهم نظر
فتأمإله.  يرده مإا الباب أول مإر لكن له مإهلك ذلك أن علم

نقششص يجبر (ل الغاصأب يد في الطارئ )السمن أن والصأح(
غير ل للمفعول بالبناء فهزلت سامينة غصب قبله) فلو هزال

ومإششا غيششره الثاني لن الول، السمن وأرش ردها سامنت ثم
غششرم هششذا زال لششو حششتى له قيمة ل الغاصأب فعل عن نشأ

وإل عليششه، كششانت مإششا إلى قيمتها رجعت إن هذا أيضا أرشه
أنششه إلششى هششزال نقص بقوله وأشار قطعا النقص أرش غرم

ولششو القيمششة، زوالششه ينقششص ل مإفششرط ساششمن لششزوال أثششر ل
مإفرطششا ساششمنا مإعتدلششة يششد فششي ساششمنت بششأن الحششال انعكس

ول حقيقة تآنقص لم لنها عليه، شيء ول ردها قيمتها نقص
نظششر وفيششه وأقششره الكفايششة > فششي40<ص:  نقلششه كذا عرفا
فشي البشاب لقاعششدة مإخششالف لنشه وغيشره، السانوي قاله كما

أو صأششنعة) بنفسششه تآششذكر (إن و) الصأح. (القيمة نقص تآضمين
هششو العائششد لن النسششيان)، (يجبر الغاصأب (نسيها) عند بتعليم
يششد فششي تآششذكرها المتششن وشششمل السششمن بخلف الول عيششن

الرفعششة ابششن اعتمده كما الرش مإن دفع مإا فيسترد المالك
نعششم الساششنوي قال برئ ثم مإريضا رده لو بما له واساتشهد

وعششود الساششترداد عششدم فششالوجه بتعليششم يششده فششي تآذكرها لو
وكششذا المإششام، قششاله الصششنعة كتششذكر ل السششمن كعود الحسن



نسششيان) صأششنعة يجششبر ل صأششنعة (وتآعلششم انكسششر حلششي صأششوغ
مإششع للتغششاير الولششى مإششن أرفششع كششانت وإن قطعششا)، (أخششرى
فتخمر عصيرا غصب ولو. (الصنائع باختلف الغراض اختلف

(وعلششى مإششاله عيششن لنه للمالك)، الخل أن فالصأح تآخلل ثم
قيمششة) مإششن أنقششص الخششل كششان (إن الرش) لنقصششه الغاصأششب

بيضششا غصششب إذا فيما ذلك ويجري يده في لحصوله العصير
فل عصششيرا قيمتششه عششن ينقششص لم فإن فنبت حبا أو فتفرخ
ولشم تآخمششر لشو مإشا تآخلششل بثششم وخششرج الششرد غير عليه شيء
لششم مإششا مإحترمإششة لنها إراقتها، ل العصير مإثل فيلزمإه يتخلل
بشه أطششال لمششا خلفا الخمرية بقصد عصرها المالك أن يعلم

الخمششر أن نجسششه زيششت فششي مإششر مإششا وقيششاس هنششا شششارحا
ردها يوجبوا لم الشارحا هذا فقول للمالك تآرد هنا المحترمإة

وجششوب مإششن اعتمششده مإا على مإبني للمالك المثل غرامإة مإع
مإشع ردهشا تآخللشت ومإتى ضعيف أنه تآقرر وقد مإطلقا إراقتها
أو فتخللششت خمششرا غصششب ولو. (العصير واساترد النقص أرش
مإنششه)، للمغصششوب والجلششد الخششل أن فالصأح فدبغه مإيتة جلد

خلفششا المحترمإششة غير إخراج قضيته وليس مإلكه فرعا لنهما
خشششل أن ششششك ول العصشششير هشششو مإلكشششه لن ادعشششاه، لمشششن

بينهمشا المتششولي ساشوى ثششم ومإششن عنه فرع وغيرها المحترمإة
فششإن ذلششك مإششن المحترمإة لغير المإام اساتثناء مإن أوجه وهو
لششو > مإششا41<ص:  بغصششب وخششرج ضششمنهما يششده فششي تآلفششا

 آخذه فيملكه إعراضه يصح مإمن وهو عنهما أعرض

ووطء زيادة مإن المغصوب على يطرأ فصل) فيما(     
مإحضا أثرا كانت إن المغصوب زيادة(وتآوابعها.  للغير وانتقال

وضششرب للمالششك بخيششط وخياطششة لششبر وطحششن كقصارة) لثوب
فششي بعملششه بسببها) لتعديه للغاصأب شيء (فل دراهم سابيكة

مإشششاركته مإششن المفلششس فششي مإششر مإششا فششارق وبه غيره مإلك
كمششا رده تآكليفششه (وللمالك نفسه مإلك في عمل لنه للبائع،

والحلششي والششدراهم طينا اللبن كرد بعسر أمإكن) ولو إن كان
تآعششديه مإششن تآقششرر لمششا العيششن بششرد الصششفة لرد إلحاقا سابائك

المإششام فيششه خششالفه غششرض لششه يكششون أن المتششولي وشششرط
إن الذرعششي قششال وإن الوجه، فهو يوافقه الشيخين وإطلق

لششم كالقصششارة كششان كمششا رده يمكششن لششم فششإن أحسن الول
رضششي لو أنه المتن يقتضي وقد بحاله، يرده بل ذلك يكلف

غششرض، لششه يكششن لششم إذا بمششا وقيداه يعده لم ببقائه المالك



إعششادتآه فلششه السششلطان إذن بغيششر الششدراهم ضششرب كششأن وإل
والنصب تآكليفه على عطفا (وأرش) بالرفع التعزير مإن خوفا
أحصششل ساششواء الزيششادة قبششل (النقص) لقيمته رده على عطفا

أجششرة ذلششك مإششع ويلزمإه بإزالتها أم آخر وجه مإن بها النقص
بششأمإر فواتآه لن بصنعته، زاد لما ل ضمانه في لدخوله مإثله

أرشه غرم له غرض ول أمإره بغير رده لو ثم ومإن المالك
للغاصأششب يكششن لششم لششو أنششه الششتراب رد فششي مإششر مإمششا وعلم
مإنششه المالششك ومإنعه الرش لزوم عدم ساوى الرد في غرض

(وإن الرش عنششه وساششقط عليششه امإتنششع > وأبششرأه42<ص: 
كلششف وغششراس كبناء (عينا الغاصأب فعلها التي كانت) الزيادة
حششق} وهششو ظششالم لعششرق {ليششس لخششبر النقششص القلع) وأرش

بيششان مإششع المشششكاة شششرحا في بينته كلم وفيه غريب حسن
أصأششل هنششا بششالعرق والمششراد إليششه الرجششوع ينبغششي بمششا مإعنششاه

وللغاصأب الثاني وإضافة الول وتآنوين التنوين وفيهما الشيء
بششالجرة بإبقائه المالك رضي أو الرض به نقصت وإن قلعه

فششارق وبششه القلع في المالك على أرش ل إذ تآملكه أراد أو
الصششبغ وكذا له وهبه لو قبوله يلزمإه ول العارية في مإر مإا

للمنة. يأتآي فيما
أن وأمإكشن بصشبغه (الثشوب صأبغ) الغاصأشب ولو( لشم فصشله) ب

خسششرانا خسششر وإن الفصل، عليه) أي أجبر( به الصبغ يتعقد
الصأششح) كالبنششاء (فششي بالفصششل الصششبغ قيمششة نقصت ولو بينا،

الثششوب نقششص وإن المالششك، علششى قهرا الفصل وله والغراس
آنفششا، مإششر مإششا > نظيششر43<ص:  النقص أرش يغرم لنه به،
صأششبغ في ذلك ومإحل شريكان فهما البقاء على تآراضيا ولو

يحصششل ولششم مإحششض تآمششويه هو مإا أمإا مإال عين مإنه يحصل
ول بفصششله الغاصأششب يسششتقل فل كششالتزويق فهششو نقششص بششه

كلهششا فالزيششادة المالك صأبغ بصبغه وخرج عليه المالك يجبره
إذن بغيششر فصششله لششه وليششس الغاصأششب علششى والنقص للمالك
مإغصشوب وصأششبغ النقشص أرش مإششع عليشه إجبشاره وله المالك

أمإكن فصل تآكليفه والصبغ الثوب مإالكي مإن فلكل آخر مإن
والنقششص الزيششادة فششي فهمششا يمكن لم فإن النقص أرش مإع
تآششزد لششم (فششإن لتعقششده يمكن) فصله لم (وإن قوله في كما

وساششاواها قبلشه عشششرة يسششاوي كششان بششأن تآنقششص قيمته) ولم
الثششوب ساششوق لنخفششاض ل خمسة قيمته الصبغ أن مإع بعده
كالمعششدوم صأششبغه لن عليششه، فيششه) ول للغاصأششب شششيء (فل

(لزمإششه خمسششة يسششاوي صأششار بششأن نقصت) قيمته (وإن حينئذ



(وإن بفعلششه النقص لحصول قيمته مإن نقص مإا الرش) وهو
فيششه) أي (اشششتركا الصششنعة أو الصششبغ قيمتششه) بسششبب زادت
بينهمششا فهششو عشششر خمسششة يسششاوي صأار فإذا بالنسبة الثوب
عليششه النقص لن مإثل، عشرة يساوي الصبغ كان وإن أثلثا،

ولششو لصششاحبه فالزيششادة فقششط أحدهما ساعر ارتآفاع بسبب أو
عشششر اثنششي ساششاوى كششأن قيمتهمششا عشششر الخمسة عن نقص
أو الثششوب علششى فهو الثياب ساعر لنخفاض النقص كان فإن

أعنششي وبهششذا الصششبغ فعلششى الصششنعة بسششبب أو الصششبغ ساششعر
ه يعلشم مإلكشه ساشعر ارتآفشع بمشن الزيشادة اختصشاص ليشس أن

وهششذا بثششوبه هششذا بل الشيوع جهة على أنه اشتراكهما مإعنى
عنششده اختلششط المغصششوب) أو خلششط > (ولششو44بصششبغه. <ص: 

نسششجه ساششدى وكغششزل بشششعير أو بأساششمر أبيششض (بغيره) كششبر
باختصششاص اختلطششه أو خلطششه كلمإهم وشمل لنفسه بلحمته
وإن (لزمإششه للبعششض أو التمييششز) للكششل (وأمإكششن بزبششل كتراب

زيششت كخلششط تآعذر) التمييششز (وإن أخذه كما ليرده شق) عليه
(فالمششذهب بمثلهششا ودراهششم بمثلششه أبيض وبر شيرج أو بمثله

(فلششه يششأتآي مإمششا ردهششا يعلم فيه إشكالت كالتالف) على أنه
تآعششذر لمششا لنه بأردأ، أو بأجود أو بمثله خلطه تآغريمه) بدله،

وإل التملششك، قبل إن الغاصأب فيملكه التالف أشبه أبدا رده
مإثلششه غششرم آجششرا وجعلششه بزبششل خلطششه مإوقوفة أرض كتراب

اضششمحل لنه الزبل، مإن فيه لما نظر ول للناظر الجر ورد
فيششه عليششه يحجر المذكور مإلكه ومإع بعضهم ذكره كذا بالنار
فتششاوى فششي كمششا ويكفششي الوجه على لمالكه مإثله يرد حتى

حششق قششدر الردأ بغيششر أي المخلششوط مإششن يعزل أن المصنف
يششأتآي. كمشا البششاقي فششي ويتصرف > مإنه45<ص:  المغصوب

السششبكي بششه أطششال مإا أيضا يأتآي مإما يعلم كما يندفع وبهذا
بالشششركة قلنششا وإنمششا بملكششه القششول علششى والتشنيع الرد مإن
وهو بالثمن للمضاربة يحتاج لئل المفلس مإن ذلك نظير في

فششرض لششو ثم ومإن إضرار فل المثل الواجب وهنا به إضرار
جعششل المطلششب فششي كمششا يبعششد لششم أيضششا الغاصأششب فلششس

بغيشره قشوله وشمل غيره مإن بالمختلط أحق مإنه المغصوب
ابششن بششه جششزم كمششا فكششذلك أيضششا مإغصوب آخر بمال خلطه

وأصأشله الكتشاب هذا غير في الشيخين كلم واقتضاه المقري
أنه الشافعية عند المعروف البلقيني قال وغيرهما. لكن أيضا

بعضششهم واعتمششده كالهالششك يكششون ول مإنششه شششيئا يملششك ل
فششي مإلششك إنمششا بششأنه وفششرق المصنف به أفتى لما لموافقته



المصششنف فتششاوى وفششي تآبعية ل وهنا لماله تآبعا بماله الخلط
ثششم تآتميششز، ل بحيششث وخلطهششا مإثل دراهششم جمششع مإششن غصب
قششدر أخششذ لكششل حششل حقهم قدر على المخلوط عليهم فرق

أخششذه مإششا يقسششم أن لزمإششه بحصششته أحدهم خص فإن حصته
إذا كلششه هششذا أمإششوالهم قششدر إلى بالنسبة الباقين وعلى عليه

لششم فششإن جهلششوا لششو أمإششا تآقششرر كما الملكا أو المالك عرف
ليمسششكها للمإششام إعطاؤهشا وجب مإعرفتهم مإن اليأس يحصل

وإن المششال، لششبيت يقترضششها أن ولششه مإلكهششا لوجود ثمنها أو
بيششت أمإششوال مإششن صأششارت ظاهر هو كما عادة أي مإنها أيس

شيء لمستحق وإعطائها بالبيع فيها التصرف فلمتوليه المال
أخششذها ولغيششره ظفششرا أخششذها وللمسششتحق المششال بيششت مإششن

جماعششة ابششن رأيششت ثششم ظششاهر، هششو كمششا للمسششتحق ليعطيها
قششول عقششب السششلم عبششد ابن قال وقد بذلك صأرحوا وغيره
الحلل وجشود نشدر بحيشث قطرا الحرام عم لو وغيره المإام

ه ا يتبسششط ول يضششطر لم وإن إليه، المحتاج أخذ جاز فيه
تآقششرر كمششا المششال لششبيت فهو وإل أهله، مإعرفة تآوقع إن هذا

الختلط عنششده اختلششط أو بخلششط وخششرج للمصششالح فيصششرف
فيشششتركا مإثله على بر انثال > كأن46<ص:  تآعدي ل حيث

فششإن كيلهمششا فبقششدر قيمششة اساششتويا فششإن بحسششبهما مإالكاهمششا
نظيششر قيمتهمششا بحسب بينهما الثمن وقسم بيعا قيمة اختلفا

الحششب قسششمة تآجششوز ول البرجين حمام اختلط في يأتآي مإا
الضششحية قبيششل مإزيششد لششذلك سايأتآي للربا قيمتيهما قدر على

ا البشاقي لشه ويحشل المغصشوب، قدر أن) يفرز (وللغاصأب كم
المخلششوط)، غيششر (مإن أبى وإن المالك، (يعطيه) أي وأن مإر
المختلششط أن مإششن تآقششرر لمششا ذمإتششه إلى انتقل قد الحق لن

مإطلقششا أجود أو بمثله خلط إن المخلوط ومإن كالهالك صأار
رضي.  إن بأردأ أو
بششل الكششل بملك المالك مإن بأولى الغاصأب ليس تآنبيه) قيل(

لن ذلششك، مإنششع وجششوابه تآعششديه لعششدم بششه أولششى المالششك
شششغل يقتضششي بسششبب لمششالكه عينششه رد تآعذر لما المغصوب

حال بدله أخذ مإن المالك تآمكين مإع لتعديه به الغاصأب ذمإة
ل إذ المالششك فششي مإوجود غير وذلك للضرورة كالتالف جعل
يلزمإششه لششم الكششل مإلك فلو للغاصأب مإا ضمان يقتضي تآعدي

أي حيششف ففيششه الفور يلزمإه ل يلزمإه أنه وبفرض شيء رد
مإضششطر كأخششذ للضششرورة الرضا بدون الملك يوجد وقد حيف
القششن إبششاق وليششس لبهيمته أو لنفسه عليه قهرا غيره طعام



قيمته فيلزمإه العود مإرجو لنه الغاصأب، يملكه حتى كالخلط
لششم وإنما للفيصولة، كونها المقتضية الضرورة لعدم للحيلولة
> ففيششه47<ص:  مإشششاعا صأششار لنششه الشششركة، قششول يرجحوا

المالششك تآصششرف ومإنششع أيضششا، إذنه بغير الخر حق كل تآملك
فششوات بششل التعششدي بسششبب أيضششا هنششا القسششمة أو البيع قبل
علقنشا إذا مإشا بخلف مإرجعششا يجد فل ذلك يتأخر قد إذ حقه
ثم ومإن نحوها أو بحوالة حال فيه يتصرف فإنه بالذمإة حقه

بمنششع المحششذور وينششدفع قششال الهلكا قششول الزركشششي صأششوب
يعطششي حششتى مإنششه نفششوذه وعششدم فيششه التصرف مإن الغاصأب

لشم بعششوض لشه مإلكششه لششو المالششك كشان وإذا مإششر كمششا البدل
كيششف قيششل رضششاه بغيششر فكيششف بششذمإته يرضششى حتى يتصرف
بششل الربعششة المذاهب في مإوجود وهو بالملك القول يستبعد

ولششو (> والمالكيششة.48<ص:  الحنفيششة عنششد دائرتآششه اتآسششعت
إخراجهششا مإششن يخششف عليها) ولششم (وبنى لبنة خشبة) أو غصب

شششموله يصششلح التآي وكلمإه مإعصوم مإال أو نفس نحو تآلف
أضششعاف الغاصأششب مإششال مإششن تآلششف (أخرجششت) وإن أيضا لهذه

بقي إن هذا نقصها وأرش مإثلها أجرة ويلزمإه لتعديه قيمتها
ويرجششع قيمتهششا فتجششب هالكة فهي وإل تآافهة، ولو قيمة، لها

بنششائه نقششص بأرش بائعه على الساتحقاق جهل إن المشتري
فششي لششه وأذن جمل آخششر أكرى فيمن بعضهم أفتى ثم ومإن

قيمتششه وغرمإششه لششه آخششر فششأثبته فتلششف الخوف مإع به السفر
(ولششو) لغيششره الجمل أن جهل إن مإكريه على بها يرجع بأنه

لششم مإششا فكششذلك) تآخششرج ساششفينة فششي (أدرجها و خشبة غصب
مإشششال أو نفشششس تآلشششف يخشششاف أن (إل لهشششا قيمشششة ل تآصشششر

فششي كششانت بششأن للغاصأب ولو كذلك، اختصاص مإعصومإين) أو
للشششط وصأششولها بعد إل تآنزع فل أسافلها في والخشبة اللجة

أمإششد ل لنششه مإششر، فيمششا الخشششبة بخلف إليششه الصبر لسهولة
> للحيلولشة49<ص:  قيمتهشا المالششك يأخشذ وحينئشذ ثم ينتظر

هششو كما فيه والمإن إليه الوصأول يمكن شط أقرب والمراد
مإبيششح وكششل العضششو نحششو وكششالنفس مإقصششده شششط ل ظششاهر
صأششرحوا مإمششا أخششذا الشين إل كغيره الزركشي وقول للتيمم

لن آدمإششي، غيششر حيوان في الشين إل مإراده الخيط في به
خششوف الهلكا وكخوف قال حيث ثم به صأرحا الذي هو هذا
غيششر للحيششوان قششال ثم وخلفا، وفاقا التيمم يبيح مإحذور كل

أمإششا ه ا الشششين ببقاء اعتبار ل أنه إل الدمإي حكم المأكول
ذمإيششا، زنششى كششأن قنا ولو مإحصن، كزان مإعصومإة غير نفس



ومإال ومإرتآد وحربي بشرطه صألة وتآاركا واساترق حارب ثم
وثنى لهدارهما لجلهما يبقى فل الحربي كمال مإعصوم غير

صأششدق وإن تآنششاقض، شبه والمال النفس بين لن مإعصومإين،
عالمششا (المغصششوبة وطششئ) الغاصأششب ولششو(الخر.  على أحدهما

زان لنششه جهلششت، (حششد) وإن للمالششك أصأششل بششالتحريم) وليششس
عششذر وقششد بالمغصششوبة أو مإطلقششا الزنششا جهششل) تآحريششم (وإن

وأمإكششن مإخالطنششا أو لنششا مإخالطششا يكششن ولششم إساششلمإه بقششرب
حششد) (فل العلمششاء عششن بعيششدا نشششئه أو عليششه ذلششك اشششتباه
المهششر)، (يجب وجهله علمه حالي الحالين) أي (وفي للشبهة

زانيششة غيششر وهششي المنفعة اساتوفى لنه المالك، له أذن وإن
نعششم مإكرهششة أو جاهلششة أنهششا يششأتآي مإما يعلم كما الغرض إذ

الشششبهة لساششتدامإة الجهششل حالششة فششي الششوطء تآعدد وإن يتحد
ومإرة جاهل مإرة وطئ ولو الوطآت، بتعدد العلم مإع بخلفه
البكششارة أرش مإششع ثيب مإهر البكر في ويجب فمهران عالما

<ص: بششالتحريم تآطششاوعه) عالمششة أن (إل الششبيع فششي مإر كما
يجششب) مإهششر (فل علمششت إن التآششي قششوله يفهمششه > كمششا50

أثششر وإنمششا مإهرهششا عن نهى وقد زانية، لنها الصحيح)، (على
ثششم ومإن عنها ينشأ إنما لنه السيد، حق ساقوط في رضاها
ويظهششر مإفسششدا إرضششاعا وإرضششاعها وطششء قبششل بردتآها ساقط

المهششر، ساششقوط فششي ككبيرة أنها بالتحريم عالمة مإميزة في
لششو أنه تآرى أل حكمه فأعطيت زنا صأورة مإنها وجد مإا لن

علمت) إن الحد (وعليها به ردها ذلك فيها بان ثم اشتراها،
(ووطششء ردتآهششا علششى مإششاتآت مإرتآششدة وكالزانية لزناها بالتحريم

قششرر (فششي) مإششا الغاصأششب كششوطئه) أي الغاصأششب مإن المشتري
وضششع فششي لشششتراكهما البكارة والمهر) وأرش (الحد مإن فيه
الجهششل هنششا دعششواه تآقبل نعم حق بغير الغير مإال على اليد

مإشر مإمشا عشذر فيششترط الغصشب علمشت يقل لم مإا مإطلقا
بششه) يرجششع (لششم المهششر المشششتري المالششك غرمإششه) أي (فششإن

بشه انتفشع الشذي لنشه الظهشر)، في الغاصأب (على المشتري
البكارة.  أرش وكذا التآلف، وباشر

(عالمششا المغصششوبة مإنششه المشششتري أو أحبششل) الغاصأششب وإن(
فششإن زنششا أنششه مإششر نسششيب) لمششا غيششر رقيششق فالولششد بالتحريم

عشر وهو فبدله بجناية مإيتا أو مإنهما كل ضمنه حيا انفصل
يششوم بقيمتششه مإنهمششا كششل ضششمنه بغيرهششا أو للسششيد أمإه قيمة

الذرعششي رده هنششا مإششا ناقضششا إنهما السانوي وقول النفصال
وساششيأتآي أي جاهل في وذاكا عالم في هذا فإن اشتباه بأنه



<ص: هنششاكا مإششا وهششو والحر هنا مإا وهو الرقيق بين الفرق
قنششا، انعقششد أنه ل أصأله (فحر) مإن جهل) التحريم > (وإن51
حيششاة حيششا انفصششل (وعليششه) إذا (نسششيب) للشششبهة عتششق ثششم

انفصششل فششإن بظنه رقه لتفويته رقه (قيمته) بتقدير مإستقرة
الب ديششة عشششر نصف وهي الغرة الجاني فعلى بجناية مإيتا

قال حقه في قنا نقدره لنا لمالكها، أمإه قيمة عشر وعليه
يأخششذها حششتى الششواطئ يغششرم فل مإؤجلششة والغششرة المتششولي

تآيقششن لعششدم يضششمنه لششم جنايششة بغيششر أو المإششام فيششه وتآوقف
فجعل اليد تآحت يدخل بأنه الرقيق في مإر مإا وفارق حياتآه

وتآششردد اليششد تآحششت يدخل فل حر وهذا الضمان في للم تآبعا
كششالحي أنه غيره ورجح مإستقرة غير حياة حي في الذرعي

بششل يقال وقد حياتآه نتيقن لم بأنا الميت تآعليلهم أفهمه كما
كششذلك هنششا أنششه نظششائره فششي بششالميت لهششذا إلحششاقهم قيششاس
والعششبرة بهششا يعتششد حيششاة حيششاتآه نششتيقن لم أنا التعليل ومإعنى
أرش ويلزمإششه قبلششه التقششويم النفصششال) لتعششذر (يششوم بقيمتششه

قيمششة أرش ومإثلششه الولد بقيمة بها) أي (ويرجع الولدة نقص
مإششن ليششس غرمإهششا لن الغاصأششب)، علششى (المشششتري الششولدة

غيششر مإششن حششرا الولششد له يسلم أن قضيته بل الشراء قضية
كالمشتري.  المتهب أن البلقيني ورجح غرامإة

بششه) يرجششع لششم وغششرم المشششتري عنششد المغصششوب تآلششف ولو(
ضششمانه مإششن القبششض بعششد المششبيع لن جهله، > وإن52<ص: 

الظهر) في عنده تآعيب لو وكذا (، بالثمن عليه يرجع وإنما
لششم وإل بفعله، يكن لم إن هذا والجزاء الجملة بين تآسوية
(فششي اساششتوفاها) كلبششس مإنفعششة بغششرم يرجع (ول قطعا يرجع

عنده) مإششن تآلفت مإا بغرم (ويرجع المهر في مإر الظهر) لما
إذا اساششتيفاء غيششر مإششن وكسششب ونتششاج كثمششر ونحوهششا المنافع
ضششمانها الششتزم ول يتلفهششا لششم لنششه مإقابلهششا، المالششك غرمإششه
لنششه مإششراد، غيششر لكنششه أيضششا العيششن شششملت وإن ومإا بالعقد

مإششن والفوائششد المنفعششة فششي هو إنما هنا وكلمإه حكمها قدم
بعششد تآششاء خطششه فششي ألحقت اليهام هذا ولدفع المنفعة قبيل
مإششع لها عوده صأح وإن صأريحا، للمنفعة الضمير ليعود الفاء
بنششائه) بالمهملششة نقششص (وبششأرش مإا للفظ رعاية التأنيث عدم

بششانت ثششم فيهششا، غششرس أو وبنششى أرضا إذا) اشترى (وغراساه
(نقششض) حششتى فيهششا ذلششك ببقششاء يششرض فلششم للغيششر مإسششتحقة
الولششى أمإششا الصأششح) فيهمششا (فششي غراساششه أو بنششاؤه بالمعجمة

الحششال جهششل وإن بششالبيع، غششره فلنششه الثانيششة وأمإششا مإششر فلما



عليششه فرجع ذلك في وقع حتى بحثه بعدم مإقصر لنه أيضا،
قيمتششه بيششن مإششا وهششو النقششص مإششن مإاله في حصل مإا بأرش
بششه زوق مإا نزع المشتري تآكليف وللمستحق ومإقلوعا قائما

البششائع علششى نقصششه بششأرش يرجع ثم جبس أو طين نحو مإن
ل أن والقيششاس وأقششره البغششوي عششن الروضة في قال لذلك
خراج مإن أدى ومإا العبد على أنفق بما الغاصأب على يرجع

وكششل( شششه يضمنها. ا أنه على الشراء في شرع لنه الرض،
الولششد كقيمششة الغاصأششب به) علششى رجع المشتري غرمإه لو مإا

الغاصأششب) ابتششداء غرمإششه (لششو يده تآحت الفائتة المنافع وأجرة
الغاصأششب علششى القششرار لن المشششتري)، علششى بششه يرجششع (لم

بششه يرجششع لششم المشتري غرمإه لو مإا وكل ل) أي (ومإا فقط
اساششتوفاها ومإنششافع والجششزاء العيششن كقيمششة الغاصأششب علششى

لن المشششتري، علششى ابتششداء غرمإششه إذا الغاصأششب (فيرجع) بششه
مإششن يسششبق لششم إن هششذا يششده فششي لتلفششه فقط عليه القرار

فهششو وإل نظيره، مإر كما بالملك للمشتري اعتراف الغاصأب
إل يرجششع ل والمظلشوم لشه ظششالم مإنششه المغصششوب بشأن مإقر

عنششد عليهششا الغاصأششب عنششد القيمششة زادت ولششو ظششالمه علششى
عليهششا يششده يضششع لم لنه الزيادة، بتلك يطالب لم المشتري

شششمله مإمششا ذلششك وليششس بهششا يرجششع لم الغاصأب غرمإها فإذا
به يطالب ول الزائد يغرم ل المشتري أن تآقرر لما الضابط

(يششده بخطششه كمششا ورابعة ثانية انبنت) بنونين مإن وكل (قلت
وعدمإه الرجوع مإن تآقرر فكالمشتري) فيما الغاصأب يد على

هششذا مإششن بششأبين ذلششك ذكششر البششاب أوائششل أعلششم) ومإششر (والله
> فراجعه. 53<ص: 

النصششف فيهششا لششه أن دابششة يششده تآحت آخر على فرع) ادعى(
المهايأة بجهة عندي كانت إنما بأنها فأجاب غصبها وأنه مإثل

كلم مإششن البلقينششي اساششتنبطه كمششا يضمنها لم بها بينة وأقام
نششوبته زمإششن فشي إنهششا بعضشهم وقششول الشششركة في المروزي
لششه كلهششا الكسششاب جعششل بششأن يششرد فليضمنها عنده كالمعارة

.كالمستعير ل حينئذ لها كالمالك أنه في صأريح نوبته زمإن

الشفعة كتاب
ضد الشفع مإن لغة وهي ضمها وحكي الفاء بإساكان     

بضششم شششفعا نصششيبه أو نفسششه يجعششل الشششفيع فكششأن الششوتآر
كششان جاهليششة الخذ لن الشفاعة، مإن أو إليه شريكه نصيب

حق وشرعا قبلهما لما ويرجعان والتقوية الزيادة مإن أو بها



مإلشك فيمششا الحششادث علششى القديم للشريك يثبت قهري تآملك
واساششتحداث القسششمة مإؤنششة ضششرر أي الضششرر لششدفع بعششوض

الحصششة فششي والبالوعششة والمنششور كالمصششعد وغيرهششا المرافششق
قهششرا تآؤخذ ولكونها المشاركة ساوء ضرر وقيل إليه الصائرة

فيهششا والصأششل مإنششه اساششتثنائها إلششى إشارة الغصب أثر جعلت
البخششاري كخششبر والخبششار شششذ مإششن إل > الجمششاع54<ص: 
كششل في بالشفعة وسالم عليه الله صألى الله رساول {قضى

فل الطششرق وصأششرفت الحششدود وقعششت فششإذا يقسششم لششم مإششا
لن القسششمة، يقبششل أنششه في ظاهر يقسم لم شفعة} وقوله

بل بخلفششه الممكششن فششي يكششون أن بلششم النفششي فششي الصأششل
ابششن قششاله إجمششال أو تآجششوز الخششر مإحششل أحششدهما واساتعمال

نادمإششا المشتري يكون أن إل أفضل عنها والعفو العيد دقيق
والصششيغة ومإششأخوذ، مإنششه ومإأخوذ آخذ ثلثة وأركانها مإغبونا أو

. يأتآي كما التملك في تآجب إنما
للخششبر أرض مإششع بيششع وإن مإنقششول) ابتششداء، فششي تآثبششت ل(

ضششرر فيششه فيتأبششد العقششار بخلف يششدوم ل ولنششه المششذكور
فششإن الشششفعة ثبششوت بعد الدار تآهدم بابتداء وخرج المشاركة

لن يصششح، ول قيششل كششذا بهششا يؤخششذ عنهششا نقششل وإن نقضششها
(بششل) فيه الكلم الذي الثبوت في ل التملك في هنا التبعية

بششاب مإششن يتبعه بناء) ومإا مإن فيها ومإا أرض (في تآثبت إنما
عليششه تآوقششف مإنفصششل وكششل مإثبششت غلششق ومإفتاحا سامر ورف

يجششز وأصأل (وشجر) رطب البيع في مإر مإا على مإتصل نفع
صأششلى اللششه رساششول {قضششى مإسششلم لخبر (تآبعا) للرض مإرارا

ربعششة} يقسششم لششم شششركا كل في بالشفعة وسالم عليه الله
أو الرض ومإطلششق الششدار وهششو ربششع تآششأنيث > أي55<ص: 
شششريكه يششؤذن حششتى يششبيع أن لششه يحششل ل بسششتان أي حائط

إثششم ل إذ الطرفين مإستوي حل ذلك له يحل ل أي الحديث
فششي وشششجر بناء بيع بتبعا وخرج الشريك اساتئذان عدم في

مإا مإع يباعا أن التبعية وشرط كالمنقول لنه مإحتكرة، أرض
غيششر ل وأساششه جششدار مإن شقصا باع فلو الرض مإن حولهما

هنششا الرض لن شششفعة، فل غير ل ومإغارساها أشجار مإن أو
تآابعة. 
>56<ص:  الس رؤيششة مإششن هنششا بد ل بأنه السبكي وصأرحا

وأسااساه الجدار بعتك في مإر مإا وبين بينه وفرق والمغرس
عيششن فششإنه هنششا بخلفششه عنششه السششكوت مإششع يششدخل ثششم بششأنه

رؤيتهششا فاشششترطت الطلق عند المبيع في تآدخل ل مإنفصلة



هششي أرضه كانت لو بحيث الجدار عرض لو أنه أيضا وبحث
(، حينئششذ المتبوعشة هي الرض لن الشفعة، ثبتت المقصودة

يشششرط ولششم يششؤبر) حينئششذ (لششم الششبيع عنششد ثمر) مإوجود وكذا
لعششذر لتششأخره الخششذ عنششد تآأبر وإن الصأح)، (في فيه دخوله
ول هنششا الخششذ فششي فكششذا الششبيع فششي الصأل يتبع لنه وذلك،

قششال بل الشجر كزيادة وزيادتآه حقه لتقدم تآأبره لطرو نظر
شششرط ومإششا الششبيع عنششد مإششؤبر إمإا قطع وإن يأخذه الماوردي

وإمإششا دخششوله شششرط رطششب غير كشجر يؤخذ فل فيه دخوله
وإنمششا الخششذ عنششد يششؤبر لشم إن يأخششذه فل الششبيع بعششد حادث
فششي شششفعة ول(الثمششن.  مإششن بحصششتهما والنخششل الرض تآؤخذ

علششى (بنيششت وقششد مإنهششا نصششيبه أحششدهما باع حجرة) مإشتركة
ا قشرار ل إذ لحدهما أو لثالث مإشتركا) لكونه غير ساقف له
السششقف لن الصأششح)، فششي مإشششتركا وكذا (، كالمنقول فهي
اششتركا ولششو كشذلك، عليششه فمشا لشه ثبات ل أرضها هو الذي
علششوه العلششو صأششاحب فبششاع بعلششوه أحدهما واختص سافل في
ل العلششو لن فقششط، هذا الشريك أخذ السفل مإن نصيبه مإع

شششجر فيهششا مإشششتركة أرض فششي ذلششك ويجششري فيششه شششركة
المقصششودة) مإنششه مإنفعتششه بطلششت قسششم لو مإا وكل. (لحدهما
الششذي الششوجه مإششن القسششمة بعششد به ينتفع ل > بأن57<ص: 

يمكششن ل ورحششى) صأششغيرين (كحمششام قبلهششا بششه ينتفششع كششان
علة لن الكبيرين، الصأح) بخلف في فيه شفعة (ل تآعددهما
القسششمة مإؤنششة ضششرر دفششع مإششر كمششا المقسششم فششي ثبوتآهششا

بششالمرافق الشششريك إلششى الصششائرة الحصة إفراد إلى والحاجة
مإششن فيششه الراغششب حششق ومإششن البيع قبل حاصأل الضرر وهذا

لغيششره بششاعه فلما له بالبيع مإنه صأاحبه يخلص أن الشريكين
يجششبر شريك لكل ثبوتآها فعلم مإنه أخذه على الشرع سالطه

بقيتهشا ششريكه بشاع صأشغيرة دار عششر كمالشك القسمة على
دون القسمة على يجبر الول لن عكسه، بخلف له فتثبت
عنششه فعششدل بطاحونششة أصأششله وعبر بابها في يأتآي كما الثاني

إطلق العشششرف قيشششل أخشششص لنشششه تآرادفهمشششا، مإشششع للرحشششى
مإششراد غيششر وهششو الحجر على والرحى المكان على الطاحونة

المحل فالمراد للمكان تآبعا يؤخذ إنما وهو مإنقول، لنه هنا،
وليششس ه أولششى. ا المحششرر فتعششبير وحينئششذ للطحششن المعششد
تآرادفهما تآقرر والذي طارئ عرف سالم إن هذا لن بسديد،

المششأخوذ، العقششار لشششريك) فششي إل شششفعة ول(إيراد.  فل لغة
ششقص لشه كمسشجد آدمإششي وغير سايده مإع ومإكاتآبا ذمإيا ولو



لغيششر تآثبششت فل نششاظره لششه يشششفع شششريكه فبششاع يوقششف لششم
<ص: فششبيعت وارثه فيها يشركه دار عن مإات كأن الشريك

يمنششع ل الششدين لن الوارث، يشفع فل دينه في > حصته58
يقبششل ل صأششريح وهششو السششابق البخششاري لخششبر وكالجار الرث
علششى حملششه يمكششن فششإنه للجششار إثباتآهششا أحاديث بخلف تآأويل

الحنفششي حكششم ينقض ول الحاديث بين جمعا فتعين الشريك
يششأتآي مإا على باطنا بها الخذ له يحل بل لشافعي ولو بها،
يأتآي كما بها الدعوى ساماع شافعي لنحو وليس القضاء في

فيمششا يعارضششني هششذا المشششتري قششال إن إل الششدعاوى أوائششل
مإششن الجششار ويمنششع دعواه فتسمع حق بغير كذا وهو اشتريته

لموقششوف ول بهششا لششه الحكششم للحنفششي ليس وحينئذ مإعارضته
الوقششف علششى الملششك قسششمة امإتنششاع إطلق علششى بنششاء عليه

أبششدا ولو بالمنفعة، له ومإوصأى فيه مإا القسمة آخر وسايأتآي
قششال الجرجششاني به قطع كما مإوقوفة الشام أراضي وليست

وأخششذ وقفششت، عنششوة فتحششت لنها مإصر، أراضي بخلف جمع
تآرجيششح أرض بهششا لششه كششان أنششه الشافعي وصأية مإن السبكي

مإششا وساششيأتآي صأششلحا فتحت بأنها للقائلين تآأييد وفيه مإلك أنها
لكششن للشششريك تآثبششت ل وقششد مإبسششوطا السششير في ذلك في

مإحجششوره شششقص باع لموليه شريك أصأل غير كولي لعارض
وكل لو مإا وفارق الثمن في بالمحاباة مإتهم لنه يشفع، فل

عليششه للعششتراض مإتأهل الموكل بأن يشفع فإنه فباع شريكه
(تآنبيه)  قصر لو

ششركة عرصأششة بينهمششا يكششون كشأن الششريك غيشر يشششفع قشد
شششهادتآه فششترد الخر له ويشهد أحدهما نصيب أجنبي فيدعي

ثششم يشششفعه أن فللشششاهد لخر نصيبه عليه المشهود يبيع ثم
بهششا لخذه المسوغ هو هذا باعترافه له للمشهود رده يلزمإه

. البيع بطلن زعمه مإع
> فقششط59مإمرهششا) <ص:  فششي شششريك ولششه دارا بششاع ولششو(

فيهششا الشششركة فيهششا) لنتفششاء شششفعة (فل نافششذ غيششر كششدرب
كششان (إن الثمششن مإششن الممششر) بحصششته فششي ثبوتآهششا (والصحيح
لهششا مإؤنة غير أمإكن) مإن أو الدار إلى آخر طريق للمشتري

لمإكششان مإلكششه إلششى أو شششارع) ونحششوه إلششى بششاب (فتششح وقششع
ذلششك مإششن شششيء (وإل) يمكششن ضششرر غيششر مإششن إليها الوصأول
لششدفع تآثبششت والشششفعة بالمشششتري الضششرار مإن فيه (فل) لما

فيمششا كششالممر النهششر ومإجرى بالضرر الضرر يزال فل الضرر
ثبتشت مإمششر فشي نصشيبا لها مإمر ل دار ذو اشترى ولو ذكر،



هنششا الششدار حقششوق مإششن ليس الممر لن ،الوجه على مإطلقا
بمعاوضة) مإحضة مإلك فيما تآثبت (وإنما ثم بخلفه البيع قبل

في الشتراكا بجامإع غيره في وقياساا البيع في نصا وغيرها
مإعاوضششة بغيششر مإملششوكا فخششرج الضششرر لحششوق مإششع المعاوضة

>60مإتأخرا) <ص:  لزمإا (مإلكا ووصأية ثواب بل وهبة كإرث
ذلششك مإحششترزات الشششفيع) وساششيذكر (مإلششك (عششن) ساششبب ساببه

خلششع وعششوض (مإهششر نحو و) بغيرها (كمبيع بمحضه فالمملوكا
عششن صأششلح (و) عششوض عمششد قتششل دم) فششي (صأششلح و) عششوض

مإششال ورأس (أجرة نحو أيضا بمحضه المملوكا و) مإن (نجوم
نجششوم عطششف ويصح بابه في مإر كما مإال عن سالم) وصألح

عقششد لن الول، التقششدير فيششه يتعيششن قيششل ومإششا مإششبيع علششى
الذمإششة فششي ثبششوتآه يتصششور ل لنششه يمكن، ل بالشقص الكتابة

عطفششه يمكششن بتسششليمه بششل مإمنششوع لعبششد بملكششه ل والمعين
السيد ويعوضه شقصا يملك بأن نجوم وعوض أي خلع على
العتيششاض صأششحة على مإبني هنا فيها ذكر مإا ثم النجوم عن
فششي بششه جزمإششا الششذي لكن جمع وصأححه مإنصوص وهو عنها
مإستقرة. غير لنها المنع، بابها

>61<ص:  المجلششس كخيششار شششرط بل ثبت شرط) أو ولو(
لجنبي للبائع) أو (أو عنهما لجنبي لهما) أو الخيار البيع (في
المشششتري لن الخيششار)، ينقطششع حتى بالشفعة يؤخذ (لم عنه
مإلششك الثانية وفي مإوقوف الولى في هو إذ فيهما يملك لم

سابب جرى عما أيضا به احترز كما مإلك مإحترز وهذا البائع
أن الضششعيف وعلششى العمششل مإششن الفششراغ قبششل كالجعل مإلكه

للمشششتري شششرط (وإن لزمإششا مإحششترز هششو مإلششك المشششتري
قلنششا (إن يؤخذ) بالشششفعة أنه (فالظهر عنه لجنبي وحده) أو

يششرد ول لغيره فيه حق ل لنه الصأح، للمشتري) وهو الملك
إفششادتآه مإششع اللششزوم إلششى يششؤول لكششونه لنششه لزمإا، على هذا

فاندفع البائع جهة مإن لزم لنه أو، كاللزم للمشتري الملك
كششان إذا فيمششا يقششال ول مإضششر قيششد بششاللزوم تآقييده قيل مإا

ل إذ مإلششك بقششوله لخروجهمششا للششزوم آيششل أنه للبائع أو لهما
غرضششه فششي مإنششه بششد ل قيششد أنه على فيهما للمشتري مإلك

وبحششث فيششه المختلششف ثششم أول عليششه المتفششق ذكششر وهششو
فيأخششذ الشششفيع إلى للمشتري الثابت الخيار انتقال الزركشي

مإششع الششوارث فششي كمششا مإقششامإه قششائم لنششه بصششفته، الملششك
ظشاهر والشششفيع الششوارث بيششن والفشرق نظششر وفيشه المشورث،
مإوقششوف أو للبششائع الملششك أن بالضششعيف قلنششا وإن (وإل) أي



وجششد ولششو(عششوده.  انتظششار أو البششائع مإلششك لبقششاء (فل) يؤخششذ
الشششفيع وأراد بششالعيب رده وأراد عيبششا بالشششقص المشششتري

حقششه الشششفيع) لسششبق إجابششة فششالظهر بششالعيب ويرضششى أخذه
رده ولششو بششالطلع، لثبششوتآه المشششتري حششق على بالبيع لثبوتآه

الششرد رد فلششه الشششفيع > طلششب62<ص:  قبششل المشششتري
مإششن فالزوائششد السششبكي صأششححه كما بطلنه يتبين ول ويشفع

ولششو(بالقالشة.  رده بششالعيب وكششالرد للمشششتري رده إلششى الرد
علششى لحششدهما شششفعة فل بعضها أو (دارا اثنان) مإعا اشترى

مإحششترز وهششذا الملششك حصششول وقششت فششي الخششر) لساششتوائهما
ل أنششه مإحلششه في إليه أشرت كما وحاصأله آخره إلى مإتأخر

الخششذ مإلششك سابب عن مإنه المأخوذ مإلك سابب تآأخر مإن بد
الخششر فبششاع لششه الخيششار بشششرط نصيبه شريكين أحد باع فلو

إن الول للمشتري فالشفعة بت بيع الخيار زمإن في نصيبه
الثششاني، مإلششك ساششبب على مإلكه سابب لتقدم بائعه يشفع لم
لتشأخر الول مإلشك مإلكشه عشن تآشأخر وإن للثشاني، شششفعة ول

مإرتآبشا باعشا لشو وكشذا الثشاني، مإلشك ساشبب عشن مإلكشه سابب
أم مإعششا أجششازا ساششواء المشششتري دون لهمششا الخيششار بشششرط
الخر.  قبل أحدهما

الرض) كششأن (فششي الشششين شركا) بكسششر للمشتري كان ولو(
شششريكيه لحششد نصششيبه أحششدهم فبششاع أثلثششا ثلثششة بيششن كششانت

حصششته) وهششي بششل المششبيع كششل يأخششذ ل الشريك أن (فالصأح
أجنبيششا المشششتري كششان لششو كمششا المثششال هششذا فششي السششدس

اساششتحقها المشششتري نقششول: إن ول الشششركة فششي لساششتوائهما
تآششركا فلششو حصششته أخششذ عششن الشششريك دفششع بششل نفسششه على

أو الكششل يأخششذ وقيششل أخششذه الشفيع يلزم لم حقه المشتري
.الكل يدع

حششاكم) حكششم بالشششفعة (التملششك في) اساششتحقاق يشترط ول(
كشالبيع بعشوض تآملشك لنشه الثمشن)، إحضار (ول بالنص لثبوتآه

الششرد فششي كمششا رضششاه المشششتري) ول حضششور (ول ذكششره ول
ينششافيه هنششا مإششا أن أورد مإا يندفع الساتحقاق وبتقدير بالعيب

مإنششه يلششزم مإششا أو المإششور هششذه أحششد مإششن بد ل أنه بعده مإا
>63<ص:  ثبششوت فششي هنششا مإششا أن انششدفاعه ووجششه أحششدها
حصششول فششي هششو إنمششا يأتآي ومإا واساتحقاقه بالشفعة التملك
مإنافششاة ول اتآحششاد فل وتآقششرره الساششتحقاق ذلششك بعششد الملششك

كششل أن هنششا المششراد بأن الجواب مإن أصأوب بل أوضح وهذا
مإششن بششد ل أنه وثم يشترط، ل انفراده على بخصوصأه واحد



الساششتحقاق، نقششدر ل أن لنششا أن علششى يأتآي مإما واحد وجود
الملك حصول غير هنا مإا وهو التملك لن مإنافاة، ل ونقول

عقبششه الملششك حصششول التملششك مإششن يلششزم ل إذ يأتآي مإا وهو
لكنششه ذلششك بنحششو أجاب الفتى رأيت الخيار. ثم بشرط كالبيع
السششعي ثم فورا بطلبها أي فورا الشفعة بأخذ التملك فسر
طلبهششا مإجششرد ل التملك هو فهذا التآية الثلث مإن واحد في

وهششو بذلك يصرحا مإا رأيت ثم كلمإه يقتضيه مإا خلف فورا
ول الشششيخين قششول عششن الجششواب وأمإششا تآلمإششذتآه بعششض قششول
وقولهمششا بهششا مإطششالب وأنششا الشفعة حق لي يقول أن يكفي

بيشن الفشرق علشى بناء فهو بها مإطالب أنا الطلب صأفة في
فششي وثانيششا التملك حقيقة في أول فكلمإهما والتملك الطلب
هششو فششورا الششواجب جمششع وقششول ه الشششفعة. ا طلششب مإجششرد

ل قششولهم لكششن تآغايرهمششا، فعلمنششا التملششك نفششس ل الطلششب
كلم عليه دل الذي والمعتمد نظر إطلقه في التملك نفس

الفششور مإششن بد ل أنه اللعان في البلقيني به وصأرحا الرافعي
<ص: ساششببه فششي أي الخششذ فششي الفششور عقششب التملششك فششي
حاضششرا الثمششن يكششن لششم وإذا وأصألها الروضة في > نعم64

فسخ يحضره ولم انقضت فإن أيام ثلثة أمإهل التملك وقت
ه المعظششم. ا وساششاعده ساريج ابن حكاه هكذا تآملكه الحاكم
يتسامإح قريبة مإدة لجله فأمإهل عذر الثمن غيبة بأن ويوجه

إجبشار وللششفيع ضشعيف علشى بنائه زعم يندفع وبه غالبا بها
أخششذه لن مإنششه، يأخششذه حششتى الشششقص قبض على المشتري

يفششوت بشه لن الشششفعة، ساششقوط إلششى يفضششي البششائع يد مإن
الشفعة. وتآسقط البيع فيبطل للمشتري المستحق التسليم

نحششوه (لفششظ) أو بالشششفعة الملششك حصششول ويشششترط) فششي(
أخششذت أو كتملكششت الشششفيع (مإششن وكالكتابة الخرس كإشارة

بهششا، مإطالب أنا بخلف بها الخذ كاخترت بالشفعة) ونحوهما
يحصششل ل والملششك التملششك فششي رغبششة لنه الثمن، سالم وإن

مإعلومإا الثمن كون نحوه أو ذلك) اللفظ مإع (ويشترط بذلك
نعششم بجششزاف اشششترى ولو التآي، قوله مإن يعلم كما للشفيع

كمششا الشششقص شششفيع ورؤيششة الطلششب فششي علمششه يشششترط ل
إلششى العوض تآسليم > (أمإا65<ص:  الثلثة واحد الن يذكره

أخششذ مإششن القاضششي) لمإتنششاعه ألزمإه أو تآسلمه فإذا المشتري
لن الشششقص)، الشششفيع (مإلششك اللم (التسششلم) بضششم العششوض

بيششن وضششعه كفششى ثششم ومإن مإقصر أو لحقه وصأل المشتري
في والذي المعين الثمن ساواء قبضه مإن يتمكن بحيث يديه



رضششا (وأمإششا كششاف المشششتري عششن الحششاكم وقبششض الذمإششة
كششأن لمانع إل الشفيع ذمإته) أي في العوض بكون المشتري

فل عكسششه أو بفضششة شيء مإنه يتحصل ذهب فيها دارا باع
.الربا في كلمإه مإن علم كما الحقيقي التقابض مإن بد
كمششا بالملششك ل بثبوتآهششا بالشفعة) أي له القاضي قضاء وأمإا(

كلم مإن المفهوم وهو وغيرهما القمولي و الرفعة ابن قاله
بالملششك، يحكششم إنمششا الكششافي صأششاحب وقششال وغيششره الرافعي

وطلبششه حقه) فيها وأثبت مإجلسه حضر (إذا بالنص ثابتة لنها
ول الحاكم بحكم التملك اختيار الصأح) لتأكد في به (فيملكه

أفهمه كما الشفعة واختيار الطلب على الشهاد مإقامإه يقوم
ه أن الرفعشة ابن وبحث المتن وإل الحشاكم وجشود عنشد مإحل

غششاب إن يتجششه وإنمششا ونظششائره، الجمششال هرب في كما قام
بغيششر الشششقص مإلششك وإذا الثمششن أخذ مإن امإتنع أو المشتري

أمإهششل يششؤده لششم فششإن يؤديه حتى يتسلمه لم العوض تآسليم
ول(مإلكششه.  الحششاكم فسششخ يحضره ولم مإضت فإن أيام ثلثة

(علششى الفعلن الشششفيع) تآنششازعه يششره لششم شقصششا يتملششك
وليششس باطششل الغششائب بيششع أن الظهششر علششى المششذهب) بنششاء

الرؤية.  مإن الشفيع مإنع للمشتري
الشششفيع تآحديششد الشششفعة دعششوى شششرط النششوار فششرع) فششي(

>66<ص:  الغششزي واعتمششده وطلبهششا الثمن وتآقدير الشقص
ل أنششه مإششن الصششلحا ابن عن هنا قاله عما غافل فيه وأطال
التنششاقض مإوهمششا بعضششهم قششاله كذا ساهمه مإقدار بيان يلزمإه
بششد فل المششأخوذ الشششقص تآحديششد في الول بل كذلك وليس

يحتششاج فل الشششفيع حصششة فششي والثاني به المدعى لنه مإنه،
العلم على الخذ تآوقف وإن به، المدعى غير لنه لتحديدها،

بحضرة يدعي أنه الغزي عبارة وحاصأل الصور بعض في به
مإششن كششذا وهششو هششذا اشششتراه مإششا أخششذ أساتحق أني المشتري

حششال وأنششي مإنششه قبضششه فلن مإششن حششال كذا بثمن كذا أرض
وبششادرت فيششه للشششفعة طششالب أنششي علششى أشهد بذلك علمي

فششإن الثمششن وقبششض الشششقص تآسششليم مإنششه وطلبت للمشتري
لم الششفيع وثمنشه فأثبته الشراء أنكر أو المشتري صأدقه سا
الشششفيع شششركة أنكششر وإن الشششقص، مإنششه وتآسششلم لششه الثمن
جهششل ادعششى وإن إثباتآهششا، الشششفيع وعلى يعلمها ل أنه حلف
وتآنظيششر شششفعته ساششقطت ببينششة ولششو علمه، يثبت ولم الثمن
لهششا الداخل إقامإة بأن مإردود الداخل بمنزلة بأنه فيه الغزي



وهششو للششدفع وهنششا إليهششا يحتششج فلششم ثششابت وهو الملك لثبات
إليه مإحتاج

بشه يؤخشذ الشذي الششقص بشدل بيشان فصل). فشي(     
أو تآعددوا إذا الشركاء أخذ وكيفية الثمن قدر في والختلف

الشششفيع أخششذه بمثلششي اشششترى (إن ذلششك وغير الشقص تآعدد
بششالوزن قششدر > فششإن67<ص:  حقششه إلششى أقرب لنه بمثله)،
الخششذ وقششت المثششل انقطششع فششإن بششوزنه أخذه حنطة كقنطار

فششإن مإثلهششا بششدنانير أخششذ دنششانير كششان ولو حينئذ، بقيمته أخذ
الشششفعة بششه تآبطششل مإسششتجدا شراء كان بدراهم عنها تآراضيا

يتجه والذي ه غريبة. ا وهي الزركشي قال الحاوي في كما
عششن بمششال صأششالح لو فيما التفصيل مإن مإر مإا هنا يأتآي أنه

عقششد بإيجششاد المشترطة الفورية فوت أنه بجامإع بالعيب الرد
بعنششي للمشششتري الشششفيع قششال لششو كمشا فهششو الول غير آخر

عششن عششدوله لن بششه، علششم إن شششفعته بششه فتسقط الشقص
أي للفوريششة مإفششوت تآقصير اختياري تآملك إلى القهري أخذه

الواجب هي التي بالدنانير الخذ عن عدوله هنا فكذا تآقصير
فششوجب تآقصششير أي تآقصششير غيرهششا إلششى المشتري على قهرا

ل فبقيمته) يأخششذ (بمتقوم (أو) مإلكه وجهله علمه بين الفرق
بششذله مإششا مإقابلششة فششي الشششفيع يبذله مإا لن الشقص، بقيمة

الثمششن الشششفيع مإلششك ولششو الشششقص مإقابلششة في ل المشتري
فششي بحثششه كمششا مإثليششا ولششو بششه، الخششذ تآعيششن اطلششع ثم بعينه

عششن حط ولو > وغيره،68<ص:  الذرعي واعتمده المطلب
كله أو الشفيع عن انحط اللزوم قبل الثمن بعض المشتري

إلششى الممهششور ويؤخششذ قششوله مإششن ويؤخذ بيع ل إذ شفعة فل
الغصششب فششي السششابق غيرهششا هنششا بالقيمششة المششراد أن آخششره
دم عشن صأشالح لششو مإششا زعمه لمن خلفا عليه يرد ل فحينئذ
فيأخذه الدية وهو الدم بقيمة يأخذه فإنه شقص على العمد

(يششوم هذا غير في المتقدم قيمة وتآعتبر الجناية يوم بقيمتها
الشششفعة واساششتحقاق العوض إثبات وقت لنه وقته، البيع) أي
لما البحر في كما حينئذ قدرها في بيمينه المشتري ويصدق

بانقطششاع اساششتقراره يششوم (وقيششل باشششره بمششا أعلششم أنه يأتآي
علششى بنششاء اللششزوم حالششة الثمششن فششي المعتبر أن الخيار) كما

كششان ولمششا الخيار زمإن في والزيادة الحط لحوق مإن الصأح
الحششال يشششمل الششدين وكششان وغيششره للششدين شششامإل ساششبق مإا

(بمؤجششل (أو) اشششترى بقششوله الحششال المراد أن بين والمؤجل



كششان أو المشششتري بموت الثمن حل مإخير) وإن أنه فالظهر
فششي (ويأخششذ يعجششل) الثمششن أن (بيششن مإختلفششة بأوقات مإنجما

يكششن لششم مإششا وغيششره الذرعششي كلم مإششن أخذا الحال) ومإحله
يجشب لشم وإل نهشب، لنحشو قبششوله فشي ضرر المشتري على

إلششى (يصششبر يششأتآي لمششا بيششن حيز في بها (أو) عطف الشفيع
لشه وليششس المنجششم فششي الكل حلول أي الحاء المحل) بكسر

تآفريششق مإششن فيششه لما بقدره ويأخذ يعطيه أن نجم حل كلما
الجششانبين، مإششن للضششرر (ويأخششذ) دفعششا المشتري على الصفقة

وبالحششال الششذمإم لختلف بالمشششتري يضر بالمؤجل الخذ لن
لششو نعششم الثمششن مإششن قسششط يقابله الجل لن بالشفيع، يضر

وإل حششال، الخششذ عليششه تآعيششن الشششفيع بذمإششة المشتري رضي
المشششتري إعلم يلزمإششه لم خير > وإذا69<ص:  حقه ساقط

الروضششة أصأششل فششي وصأششحح الشششرحين في مإا على بالطلب
ل وغيششره) مإمششا شششقص بيع ولو(قلم.  سابق وهو قيل اللزوم
الخششذ ساششبب لوجششود الشششقص (أخششذه) أي كسيف فيه شفعة

عليششه، الصششفقة بتفريششق المشششتري يتخيششر ول غيره دون فيه
فيهششا دخششل بششأنه التعليل مإن أولى وهذا لنفسه المورط لنه

خلف وهششو يتخيششر الجاهششل أن قضششيته لن بالحششال، عالمششا
مإششن مإر مإا هذا فارق التعليلين مإن وبكل ومإدركهم إطلقهم

(مإششن) الثمششن بقشدرها (بحصشته) أي بالرد المعيب إفراد امإتناع
وقت قيمتهما باعتبار عليهما الثمن يوزع (القيمة) بأن باعتبار

اوى فشإذا الثمشن مإن بحصته الشقص ويأخذ البيع مإشائتين، سا
ومإششا الثمششن بثلششثي أخششذه عشر خمسة والثمن مإائة والسيف

مإششا ينششدفع وبششه ظششاهر هششو كمششا مإششراده هو كلمإه به قررت
(الممهششور ويؤخششذ) الشششقص(قلششم.  سابق القيمة ذكر قيل: إن

خلشع) (عشوض هشو وكشذا) شششقص (، النكشاحا مإثلها) يشوم بمهر
قيمششة عششن أنقششص ساششواء الخلششع يششوم مإثلهششا بمهششر فيؤخششذ

ولششو المثل، مإهر قيمته أو مإتقوم البضع لن ل، أم الشقص
لن شششفعة، ول المثششل مإهر لها وجب مإجهول شقصا أمإهرها

مإثلهششا مإتعة المتعة في ويجب الزوج مإلك على باق الشقص
عنهششا، عششوض والشششقص بششالفراق الواجبة لنها مإثلها، مإهر ل

أو النجششوم بمثل الشفيع أخذ شقصا النجوم عن اعتاض ولو
مإر.  مإا على بناء بقيمتها

أو إحضششاره وتآعششذر غششاب وتآلششف) أو بجششزاف اشششترى ولششو(
(امإتنششع بغيششره اختلششط أو بقيمتششه العلششم وتآعذر كقص بمتقوم

الحيششل مإششن > وهششذا70<ص:  بششالمجهول الخششذ الخذ) لتعششذر



وقيده كغيرهما أطلقاه كذا مإكروهة وهي للشفعة المسقطة
نظششر وفيششه حششرام فهي بعده أمإا قال البيع قبل بما بعضهم

جملششة مإششن ذكششرا فإنهمششا فرق ل أنه في صأريح كلمإهما بل
مإثل فيكششال بقششي إذا أمإششا الششبيع بعششد هششو مإمششا كششثيرا الحيششل
بششه الخبششار ول إحضششاره البششائع يلششزم ل نعششم بقششدره ويؤخششذ
البششائع علششى لششه حششق ل بششأنه يششره لششم فيمششا مإششر مإا وفارق
اشششتريته قششال قدرا) بأن الشفيع عين فإن(المشتري.  بخلف
مإششا علششى بناء يأتآي كما حلف المشتري) بمائتين (وقال بمائة
مإعلششوم يكششن (لششم قششال وإن بششه، الخششذ الشفيع وألزم ادعاه
الصأششل لن الشششفيع، عينششه العلم) بما نفي على حلف القدر
المتششن اقتضششاه كمشا الشششفعة تآسششقط وحينئشذ بشه علمه عدم

القاضششي وقششال عليه > ونص71<ص:  نكته في عليه وجرى
السششبكي واعتمششده الحششال يتضششح أن إلششى يوقششف النششص عن

يعلمشه قششد لنششه مإجهششول، بثمن اشتراه أنه الحلف له وليس
بششه وأخششذ عينششه مإا على الشفيع حلف نكل فإن الشراء بعد

قششدرا) فششي يعيششن (ولم ببيانه وطالبه علمه) بقدر ادعى (وإن
ولششه مإلزمإششة غيششر لنها الصأح)، في دعواه تآسمع (لم دعواه

أو يقششر حششتى وهكذا ويحلفه آخر ثم ويحلفه قدرا يدعي أن
بششه ويأخذ عليه ويحلف الثمن أنه على بنكوله فيستدل ينكل

. المؤكد بالظن الحلف يجوز أنه يأتآي لما
الشششقص في (الثمن) المبذول بالشفعة الخذ ظهر) بعد وإذا(

البشششائع مإشششن تآصشششادق أو (مإسشششتحقا) ببينشششة غيشششره أو النقشششد
بعينششه الشششراء وقع مإعينا) بأن كان (فإن والشفيع والمشتري

الششبيع، علششى (والشششفعة) لترتآبهششا ثمششن بغير لنه البيع)، (بطل
نحاساششا النقششد وخششروج فقششط فيششه بطل بعضششه خششرج ولششو

بششه الرضششا بين البائع تآخير رديئا خرج فإن مإستحقا كخروجه
بمثلششه الرضششا المشششتري يلششزم لششم به رضي فإن والساتبدال

المصششنف فيه ونظر البغوي قاله الجيد الشفيع مإن يأخذ بل
للششقص ثمشن عبشد فشي قشوله على جار بأنه البلقيني ورده
ساششليما، قيمتششه الشششفيع على أن البائع به ورضي مإعيبا ظهر
وإنمششا قششال المإششام فيششه غلطششه وقد العقد اقتضاه الذي لنه

فششي والصواب قال. أولى بالمثلي فالتغليط مإعيبا قيمته عليه
ظهششر مإششا اعتبششار مإنهمششا والصأششح وجهين ذكر المسألتين كلتا

قلششت فششإن المعيششب فششي المقششري ابن جزم > وبه72<ص: 
مإششا بيششن الفششرق مإششن الثمششن بعض حط في قالوه مإا قياس

إن البششائع أن مإششن هنششا بنظيششره يقششال أن وبعده اللزوم قبل



الرضششا المشششتري لششزم اللششزوم قبششل مإعيششب أو برديء رضي
مإنة لن مإحتمل، القياس قلت فل بعده أو الشفيع مإن بهما

الرديششء بششأن يفششرق أن إل فيهمششا مإوجششودة ومإسامإحته البائع
فششإنه الثمششن بخلف بالكليششة العقششد بششه وقع مإا غير والمعيب

(وإل) يعيششن الشششفيع إلششى فيششه وقع مإا فسرى العقد به وقع
الششبيع وبقيششا) أي (أبششدل الذمإششة فششي كششان بششأن العقششد فششي

الشششفيع دفششع (وإن بششه ينعقششد لششم العقششد لن والشششفعة،
جهشل) لعشذره إن ششفعته تآبطشل (لم نحاس نحو مإستحقا) أو

الطلششب فششي يقصششر لششم لنششه الصأششح)، في علم إن وكذا (،
وكذا باساتحقاقه، تآبطل حتى مإعين بمال تآستحق ل والشفعة

نقششد ثششم دنششانير بعشششرة كتملكششت بمعيششن يأخششذها لششم لششو
لششم أنه يتبين فهل حقه بقي وإذا قطعا تآبطل لم المستحق

عليششه ديششن والثمششن مإلششك، أو جديششد لتملششك فيحتششاج يملششك
الثششاني وغيششره الول الرافعششي رجششح وجهششان لششه فالفوائششد
<ص: تآعيششن بالعين كان إن الخذ أن يتجه والذي واساتظهر

الثاني.  تآعين الذمإة في أو > الول73
مإسششجدا ولششو ووقششف)، كبيع الشقص في المشتري وتآصرف(

فكششان يلششزم لششم وإن مإلكششه، في واقع لنه صأحيح)، (وإجارة
ل مإششا نقششض (وللشششفيع أبششوه لششه وهششب فيمششا الولد كتصرف

المششاوردي قششال والجششارة (كالوقف) والهبششة فيه) ابتداء شفعة
حقششه (وأخششذه) لسششبق للمشششتري فالجرة الجارة أمإضى وإذا

وأخششذه فقششوله للفششظ يحتششاج أنششه ل الخششذ بششالنقض والمششراد
يأخششذ أن بيششن كششبيع شششفعة فيششه فيما (ويتخير تآفسير عطف
صأششحيح مإنهمششا كل لن بششالول)، ويأخذ ينقض أو الثاني بالبيع
هنششا وأو عليششه أيسششر جنسه أو أقل ثمنه أحدهما كان وربما

مإششا كششثيرا الفقهششاء لكششن بيششن حيشز فششي الواجبة الواو بمعنى
ذلك في يتسامإحون

أو بينششة الثمششن) ول قششدر في والشفيع المشتري اختلف ولو(
بما أعلم لنه المشتري) بيمينه، (صأدق وتآعارضتا بينتين أقامإا

حلششف بمششا وأخششذ الشفيع حلف نكل فإن الشفيع مإن باشره
كششأن الحششس كششذبه لو أنه الزركشي > وبحث74<ص:  عليه

يصششدق لششم دينششارا يسششاوي وهششو دينششار ألف الثمن أن ادعى
زجاجششة شششراء في خيار ل أنه مإن مإر مإا مإأخذه نظر وفيه
يكششذب ل الحششس أن يعلششم وبششه درهمششا تآسششاوي وهششي بألف
المشششتري) أنكششر لششو وكششذا (، يقع قد بذلك الغبن لن ذلك،
(أو) يششده في الشقص كان وإن (الشراء)، الشفيع زعم في



الصأششل لن بيمينششه، شششريكا) فيصششدق الطششالب (كششون أنكششر
علششى الثانية وفي اشتراه مإا أنه الولى في ويحلف عدمإهما

فششإن(وأخششذ.  بتششا الطالب حلف نكل فإن بشركته العلم نفي
الشششفعة) عمل ثبششوت فالصأششح (بالبيع الشريك) القديم اعترف

البششائع اعششترف ساششواء وكششذبه المشششتري حضششر وإن بششإقراره،
يششد أو بيششده الشششقص أن الفششرض إذ ل أم الثمششن بقبششض

كششان لششو أمإششا مإثل عاريششة أو مإنششه وديعة إنه وقال المشتري
يصششدق فل الشششراء وأنكششر مإلكششه فششادعى المشششتري يششد في

ذيهششا علششى يسششري ل اليششد ذي غيششر إقششرار لن عليششه، البائع
تآلقششى لنششه بقبضه)، يعترف لم إن البائع إلى الثمن (ويسلم

بقبضششه اعششترف) البششائع (وإن مإنه المشتري فكأنه عنه الملك
كششان إن وذمإتششه مإعينششا كششان الشششفيع) إن يد في يتركا (فهل

بذمإششة التعششبير ينبغششي كششان بششأنه عليششه فششالعتراض مإعين غير
بعششد تآكششون أم لن أو، صأششوابه (أم) قيششل صأحيح غير الشفيع
يششأتآي كمششا كلششي ل أغلششبي وهششذا ه هششل. ا بعششد وأو الهمششزة
(يأخششذه صأششواب غيششر بالصششواب فششالتعبير الوصأايا في تآحريره
خلف > (فيششه75<ص:  ضششائع مإششال ويحفظششه) فششإنه القاضي

هنا وذكر الول مإنه نظيره) والصأح (القرار في) أوائل سابق
كششل عششن اكتفششاء ثششم ذكششر مإششا عكس التصحيح دون المقابل
الثمن بقاء مإع الشقص في التصرف للشفيع واغتفر بنظيره

هششذا بين يفرق وبه له مإعين مإستحق بعدم لعذره ذمإته في
ثششم الثمششن أداء علششى تآصششرفه تآوقششف مإنه يعلم مإما مإر ومإا

وهنا بالشراء مإعترف هناكا المشتري بأن فرق شارحا رأيت
جمششع) الشفعة اساتحق ولو. (به فرقت لما يئول وهو بخلفه

أحششدهم بششاع إرث أو شششراء بنحششو جمششع بيششن مإشششتركة كدار
الحصششص)، قدر (على (أخذو) ها أمإلكهم قدر واختلف نصيبه

وكسب كالجرة قدره على فقسط بالملك مإستحق حق لنه
أصأششل الشششفعة ساششبب لن الششرءوس)، على قول (وفي القن

الجميششع، يأخششذ الواحششد أن بدليل فيها مإستوون وهم الشركة
مإششع الول ورد لششه النتصار في جمع وأطال نصيبه قل وإن
الكششبير الرشششاد شششرحا فششي عليهششم ورددتآه الكثرين عليه أن
شششريكين أحششد بششاع ولششو. (وهنششا الصششفقة وتآفريششق الصوم في

أخششذ لخر) قبششل باقيها ثم (لرجل مإثل ربعها حصته) أو نصف
الول النصششف فششي (فالشششفعة أول بيششع مإششا القششديم الشششريك
البائع غير شريك البيع حال مإعه ليس لنه القديم)، للشريك

عفششا) الشششريك إن أنششه (والصأششح بششاعه فيمششا يشششفع ل وهششو



الثششاني الششبيع > بعششد76الول) <ص:  النصششف (عششن القششديم
سابق مإلكه لن الثاني)، النصف في الول المشتري (شاركه

فشششاركه عنششه القششديم الشششريك بعفششو واساششتقر الثششاني الششبيع
مإلكششه لششزوال يشششاركا) ه (فل مإنششه أخذه بل عنه (وإل) يعف

بثششم وخششرج جزمإا فيشاركه الثاني البيع قبل عنه عفا لو أمإا
والصأششح. (وحششده للول مإعششا فيهمششا فالشفعة مإعا وقعا لو مإا
حقششه) (ساششقط بعضششه أو حقششه شفيعين) عن أحد عفا لو أنه

وتآركه) الجميع أخذ بين الخر (وتآخير المالية الحقوق كسائر
تآتبعششض حصششته) لئل علششى القتصششار لششه (وليششس كششالمنفرد

أساششقط إذا الواحششد (أن (و) الصأششح المشششتري علششى الصششفقة
(كله) كالقود.  ساقط) حقه حقه بعض

الحششال) ل فششي الجميششع أخششذ فلششه شششفيعين أحششد حضششر ولو(
بالنسششبة فيهمششا والشششك ورغبتششه اساششتحقاقه لششتيقن البعششض
مإطلقششا حقششه بطششل حصششتي قدر إل آخذ ل قال فإن للغائب

لششم فقششط حصششته مإششن بأخششذه المشتري رضي ولو لتقصيره،
لششو > كمششا77<ص:  الرفعششة كششابن السبكي اعتمده كما يجز
الكششل أخششذ وإذا حقششه بعششض يأخششذ أن الواحششد الشششفيع أراد

(فششإذا ويأخششذ الغائب يحضر لم مإا له والفوائد الملك اساتمر
فحضششر ثلثششة كششانوا فششإذا حقششه شششاركه) لثبششوت الغائب حضر
بنصششف النصششف مإنششه أخششذ الخششر حضششر ثم الكل وأخذ واحد

ثلششث أحششدهما مإششن أو كششل مإن أخذ الثالث حضر فإذا الثمن
تآملكششه قبششل حششدث ريششع فششي الغششائب يشششاركه ول بيششده مإششا

غرضه الغائب) لظهور قدوم إلى الخذ تآأخير له أن (والصأح
علششى بالطلب العلم يلزمإه ول مإنه يؤخذ مإا أخذ تآركه في
ظاهر نصيبهما) وهو أخذ فللشفيع شقصا اشتريا ولو(مإر.  مإا

اشششترى (ولششو مإلكششه عليششه يفششرق لم لنه أحدهما)، (ونصيب
التعششدد فششي العششبرة إذ المتحششد وكيلهمششا اثنيششن) أو مإششن واحد

شششرحا فششي حررتآششه كمشا العاقششد ل لشه بششالمعقود هنششا وعدمإه
لن الصأششح)، فششي البششائعين أحششد حصششة أخششذ (فلششه الرشششاد
جششرى هنششا التفريششق ولوجششود البششائعين بتعششدد تآعددت الصفقة
مإششن الششبيع فششي مإششر مإششا فششارق وبهششذا قبلششه مإا دون الخلف
علششى والمشششتري قطعششا البائع بتعدد تآعددها وهو ذلك عكس
بششاع فلششو أيضششا المحششل بتعششدد هنششا > وتآتعدد78<ص:  الصأح

أحششدهما أخذ فله واحد وشفيعهما صأفقة دارين مإن شقصين
تآأخر الفور) وإن (على طلبها الشفعة) أي أن والظهر. (فقط

صأششيره بمششا عنششدهم اعتضششد وكششأنه فيششه ضشعيف لخبر التملك



كخيار فكان الضرر لدفع بنفسه ثبت خيار ولنه بغيره حسنا
كلمإششه مإششن أكثرهششا علم صأور في يجب ل وقد بالعيب الرد

بنحششو أخششبر وكششأن غششائب الشششريكين وأحششد أو بمؤجل كالبيع
زرع إدراكا لنتظششار وكالتششأخير خلفششه بششان ثششم فششتركا، زيادة

المغصششوب نصششيبه ليخلششص أو الثمششن قششدر ليعلم أو وحصاده
الفششور على بأنها أو الشفعة له بأن لجهله أو عليه نص كما
مإشششتر لغيششر شششرط خيار وكمدة ذلك عليه يخفى مإمن وهو

(فششإذا المششولى حششق يسششقط ل فإنه عفوه أو الولي وكتأخير
(على فاصأل غير مإن علمه فليبادر) عقب بالبيع الشفيع علم

تآركششه العرف يعد مإما نحوه أو بعدو البدار يكلف العادة) فل
بششالعيب الششرد فششي مإششر كمششا هنششا مإششا وضششابط وتآوانيا تآقصيرا

البششابين اتآحششاد ليعلششم هنششا وبعضه ثم ذلك بعض كغيره وذكر
علششى فهششو يعلششم لششم إذا أمإششا يششأتآي لمششا غالبششا أي تآقرر كما

عتقششت أمإششة خيششار فششي يششأتآي نعم سانون مإضى وإن شفعته،
العششادة كششذبتها إذا بششه > الجهل79<ص:  دعواها يقبل ل أنه
بمثله يقال أن فيظهر عتقها وشاع داره في مإعه كانت بأن
عششن وعجششز بحق أو ظلما مإحبوساا مإريضا) أو كان (فإن هنا

غيبتششه تآعششد المشتري) بحيث بلد عن غائبا (أو بنفسه الطلب
كششابن السبكي به جزم كما الطلب مإباشرة وبين بينه حائلة

(فليوكششل) بششرد أو حششر إفراط عدو) أو مإن خائفا (أو الصلحا
(فليشششهد) (وإل) يقششدر الممكششن لنششه قششدر)، (إن الطلب في

مإششر كمششا مإعششه ليحلف واحدا أو بل وامإرأتآين رجل أو رجلين
وفلنششا فلنششا أشششهدت قششال ولششو الطلششب)، (علششى الششبيع فششي

مإنهمششا) أي عليششه المقششدور تآركا (فإن حقه يسقط لم فأنكرا
الظهششر) فششي حقششه (بطششل المششذكورين والشششهاد التوكيششل
التوكيششل بيششن يخيششر الغششائب نعششم بالرضششا المشششعر لتقصششيره

البغششوي. قششال كلم مإششن السششبكي أخششذه كمششا للحششاكم والرفع
أن أيضششا وللقششادر المشششتري وغششاب الشششفيع حضششر إذا وكذا
حينئششذ لتعينششه هششو إنمششا العجششز عنششد التوكيششل ففرضهم يوكل

يلزمإششه لششم وكششل أو العلششم عقششب بنفسششه ساششار ولششو طريقا،
مإششن نظيششره فششي مإششر مإششا بخلف الطلب على حينئذ الشهاد

أقششوى بالشششفعة الخششذ على الشفيع تآسلط لن بالعيب، الرد
تآصششرف نقششض له إذ بالعيب الرد على المشتري تآسلط مإن

المقصششود علششى ثم الشهاد ولن ذلك لذاكا وليس المشتري
فيهششا يغتفششر وهي وسايلة وهو الطلب على وهنا الفسخ وهو

كششان (فإذا بالعادة الفور كان وإذا المقصود في يغتفر ل مإا



يلزمإششه ول التآمام) كالعششادة فله طعام أو حمام أو صألة في
يعششد ل بحيششث الكمششل لششه بششل مإجششزئ أقششل علششى القتصششار

بهششذا المطلقشة النافلشة فشي ذلشك لشه أن مإنشه ويؤخذ مإتوانيا
وله الشروع فله يشرع لم وإن الوقت، دخل إن وكذا القيد

ليل، إليششه الششذهاب فششي يششأمإن لم مإا يصبح حتى ليل التأخير
<ص: بششه العذر أصأل قيام علم فإن العذر تآأخير ادعى ولو
المشتري.  صأدق وإل > صأدق،80

أخبره إن يعذر لم المخبر أصأدق لم وقال الطلب أخر ولو(
حقششه مإششن كششان لنه العدالة، بصفة وامإرأتآان رجل عدلن) أو

إن بعششدالتهما الجهششل في تآصديقه الوجه نعم ذلك يعتمد أن
الحششاكم عند ل عنده عدلين كانا ولو عليه، ذلك خفاء أمإكن
أخششبره ولششو غيره، فيه نظر لكن السبكي قاله مإا على عذر

ولشو الصأشح)، فشي ثقشة (كذا شارحا بحثه كما عذر مإستوران
خششبره) لعششذره يقبل ل مإن أخبره إن (ويعذر إخبار لنه أمإة،

مإششن أولششى لنهششم كفششارا، ولششو التواتآر كعدد يقبل مإن بخلف
باطنششا أمإششا ظششاهرا كلششه هششذا العلششم خششبرهم لفششادة العششدلين
صأششدقه نفسششه فششي يقششع بمششن عنششده العدل غير في فالعبرة
أو وصأششف أو نوع أو جنس بألف) أو بالبيع أخبر ولو(وكذبه. 

البششائع أن أو فلن مإششن الششبيع أن أو كششذا قششدره المششبيع أن
بغيششر بخمسششمائة) أو (فبششان (فششتركا) الخششذ واحششد أو اثنششان

أن أو بششه أخششبر الششذي القدر أو الوصأف أو النوع أو الجنس
بششه أخششبر مإمششا أقل أو أكثر البائع أن أو فلن غير مإن البيع
يششتركه ولششم خلفششه بششان لغششرض تآركششه إنما لنه حقه)، (بقي
لم إذا لنه (بطل) حقه، ألف بأكثر) مإن بان (وإن عنه رغبة

فعفششا بمؤجششل أخبر لو وكذا أولى فبالكثر بالقل فيه يرغب
لششه أن مإششر لمششا رغبته عدم على يدل عفوه لن حال، فبان

أو) عليششه فسششلم المشششتري لقششي الحلششول. (ولششو إلى التأخير
(قششال) بينهما الجمع يضر ل إذ الواو بمعنى > هي81<ص: 

لن شششفعته، أو يبطششل) حقششه لم صأفقتك في الله (باركا له
يسششن ل كششونه يششرد فل أصأششالة أي ساششنة الكلم قبل السلم
فششي صأحيحا غرضا له ولن وبدعته فسقه لنحو عليه السلم
وجششه) أن الششدعاء (وفششي مإباركششة صأششفقة ليأخششذ بششذلك الدعاء

ومإحششل يششده فششي الشششقص بتقرير لشعاره به تآبطل الشفعة
الشششفيع بششاع ولششو. (السانوي قاله كما لك زاد إن الوجه هذا

ساششببها بطلنهششا) لششزوال فالصأشح بالشششفعة (جششاهل حصته) كلها
إنمششا كان وإن جزمإا، فتبطل علم إذا أمإا البعض بيع بخلف



بششاع لششو وكششذا البعششض، عششن عفششا لششو كمششا حصششته بعض باع
العائششد مإلكششه لن عنششه، الملششك انتقششل حيششث الخيششار بشششرط

المشتري.  مإلك عن مإتأخر

القراض كتاب
قطعة له قطع المالك لن القطع، أي القرض مإن     

الجمششاع فيششه والصأششل. الربششح ومإششن فيهششا ليتصششرف مإاله مإن
ضششارب وساششلم عليششه اللششه صألى {أنه وغيره نعيم أبو وروى

وسانه شهرين بنحو يتزوجها أن قبل عنها الله رضي لخديجة
الشششام بصششرى إلى بمالها سانة وعشرين خمس نحو ذاكا إذ

النبششوة} قبششل وهششو مإيسششرة > عبششدها82<ص:  مإعه وأنفذت
حكششاه وساششلم عليششه اللششه صأششلى أنششه فيششه الششدليل وجه فكان
كششل فششي أن بجششامإع المسششاقاة قيششاس وهششو بعدها له مإقررا
اتآحششدا ولششذا العوض جهالة مإع نمائه ببعض شيء في العمل

وكششان عليششه تآقششديمها ذلششك قضششية وكششان الحكششام أكششثر فششي
تآشششبه فهششي وأيضششا وأشهر أكثر لنه هو، إنما لذلك عكسهم
إشششعارا بينهمششا فتوساششطت والتأقيت اللزوم في أيضا الجارة

قيششاس عششن لخروجششه رخصششة وهششو الشششبهين مإششن فيهششا بمششا
يخلششق لششم مإششا بيششع عششن لخروجهششا كششذلك أنهششا كما الجارات

أهششل لغششة (والمضششاربة) وهششو الحجاز أهل لغة (القراض) وهو
ساششفرا فيششه ولن الربششح مإششن بسششهم يضرب كل لن العراق،

العقششد هششو الشششرعي مإوضششوعهما أي ضششربا يسششمى وهششو
إليششه يششدفع (أن وعلششى الخششر المالششك تآوكيششل على المشتمل

مإقارضششته ليدفع فخرج مإشتركا) بينهما والربح فيه ليتجر مإال
علششى وقارضتك هذا بع وقوله غيره على أو عليه دين على
ولششه البيع يصح نعم يصح فل بها واصأطد شبكة واشتر ثمنه

الخيششرة فششي والصششيد عمششل إن العمششل وكششذا المثششل، أجششرة
كالمغصششوبة يملكهششا لششم الششتي الشششبكة أجششرة وعليششه للعامإششل

عاقششدان ساششتة وأركششانه المششأذون والعبششد الوكيششل الربح ويذكر
مإششن شششروطها كأكثر كلها وساتعلم وصأيغة ومإال وربح وعمل

كلمإه. 
ل خلششو مإانعششة أو) هششي دراهششم المال كون لصحته ويشترط(

لعششدم غششرر عقششد ولنششه الصحابة خالصة) بإجماع (دنانير جمع
للحاجششة جششوز بالربششح > والوثششوق83<ص:  العمششل انضششباط
ثمششن لنششه المضششروب، النقششد وهششو غالبششا يششروج بمششا فاختص
ابششن بحثشه كمشا السشلطان أبطلشه وإن عليشه، ويجششوز الشياء



عزتآششه خيششف أو وجششوده عششز إذا الذرعششي فيششه ونظر الرفعة
الساششتبدال تآيسششر ذلششك مإششع الغالب بأن ويجاب المعامإلة عند
ساششواء يضرب لم فضة أو ذهب تآبر) وهو على يجوز (فل به

(وحلششي) وساششبائك تآغليب تآبرا الفضة وتآسمية وغيرها القراضة
غشششه قششدر وعلششم راج وإن (ومإغشششوش)، قيمتهششا لختلف

اساششتهلك إن عليششه يجششوز وقيششل بششه التعامإششل وجششاز واساتهلك
كلمإهمششا واقتضششى راج وقيششل: إن الجرجششاني بششه وجزم غشه
(وعششروض) وغيششره السششبكي واختششاره تآصششحيحه الشششركة فششي

وجنسششه (مإعلومإششا) قششدره و) كششونه (مإششر. لما مإتقومإة أو مإثلية
علمششه أمإكششن وإن القدر، مإجهول نقد على يجوز فل وصأفته

فششي صأششفته أو قدره أو جنسه علم ولو ألف، على ول حال
ثششم كذا نقد مإن ألف على قارضه > ولو84<ص:  المجلس

الشششرحا عن قولهم ظاهر قلت فإذا صأح المجلس في عينها
عينهششا ثششم مإعينششة غيششر دراهم على قارضه لو وغيره الصغير

نقششد مإن لقوله يحتاج ل أنه للبغوي خلفا صأح المجلس في
علششى بالقياس للصحة تآعليلهم بدليل مإنه بد ل بل قلت كذا
مإعلومإششة اللششف أن فيهمششا والششذي والسشلم الصششرف فششي مإششا

غائبششة بالوصأششف مإعينة صأرة على قارضه ولو والصفة، القدر
يشششترط ل أنششه السششبكي رجحششه مإششا على صأح المجلس عن
مإتجه.  وهو تآوكيل لنه الرؤية، هنا

غششائب علششى يحمششل الغششائب فششي مإنعششه المششاوردي وإطلق
ذلششك جعششل أنششه يضششعفه مإمششا أن علششى صأفاتآه بعض مإجهول

علششى الششدين فششي بصششحته صأرحوا وقد الدين في للمنع علة
فششي لششه وديششن مإنفعششة علششى (مإعينا) فيمتنع يأتآي كما العامإل

ألششف علششى قارضششه لو نعم الصرتآين إحدى وعلى الغير ذمإة
المالششك وقبضششها المجلس في عينها ثم ذمإته في مإثل درهم

الغيششر ذمإة في مإا بخلف والسلم كالصرف لجمع خلفا جاز
قششادر غيششر لنششه كلمإهششم، ظاهر هو كما مإطلقا يصح ل فإنه
ينظر ولم أصألها مإن باطلة الصيغة فوقعت العقد حالة عليه

القششراض يصششح شششيخنا قششول ينششافيه ول المجلس في لتعيينه
ظاهر. هو كما بشرطه والغاصأب الوديع غير > مإع85<ص: 

ولششو الششدين علششى مإنهششا أقششوى العيششن علششى القدرة لن ه، ا
علششى قارضششتك لششه قششال ثششم لغيششره بششألف لششه ألفيششن خلششط

ألششف تآتعيششن لششم وإن جششاز، الخششر فششي وشششاركتك أحششدهما
فششي ويشششتركان فيششه بالتصششرف العامإششل وينفششرد القششراض
لششه أن علششى ألفيششن علششى قارضششه ولو الباقي، في التصرف



كل عيششن إن صأششح ثلثششه الخر ومإن الربح نصف أحدهما مإن
كالمتنششاقض كلم ذلششك فششي الجششواهر وفششي فل وإل مإنهمششا،
وقششال ألفششا أعطششاه لششو هنششا قيل التفصيل هذا على فليحمل

هششش صأششح. ا ساششواء بيننششا والربششح عنششدكا مإششن ألفششا إليه اضمم
ه إذا بل مإرادا وليس قراضا ذلك صأحة وظاهره بشألفه خلط

واضششح هششو كمششا الشششركة أحكششام فيششه فيششأتآي مإشششتركا صأششار
وتآساويا فيهما مإا علم الصرتآين) إن إحدى على يجوز (وقيل
فيتعيششن شششاء أيهما في العامإل فيتصرف وصأفة وقدرا جنسا

عيششن إن نعششم كششالبيع التعييششن لعششدم المنششع والصأح للقراض،
كمششا فيهششا مإششا عيششن علششم بشرط صأح المجلس في إحداهما

القششدر بنحششو العلششم فششي مإششر ومإششا هذا بين ويفرق ظاهر هو
وإنمششا الصششرتآين لتعييششن أخششف هنششا البهششام بأن المجلس في

ذكششر مإششا وقضششية مإششر فيما بخلفه مإنهما المرادة في البهام
وقال ألفين أعطاه لو فيما صأحته الصرتآين إحدى تآعيين في

اعتمده مإا وهو المجلس في عينه ثم أحدهما على قارضتك
الششروض شششرحا في شيخنا ومإال كتبه بعض في المقري ابن
شششرحا نسششخ فششي مإششا ويششرده الصيغة لفساد قال فساده إلى

إحششدى عيششن المجلششس فششي علششم لششو أنششه المعتمششدة المنهششج
الصششرتآين وإحششدى اللفيششن أحششد بيششن فششرق ول صأح الصرتآين
بتشششديد الصرتآين بخطه وضبط المقري ابن قاله مإا فالوجه
عليه باليد يستقل العامإل) بحيث إلى (مإسلما و) كونه(الراء. 
ل أن بل المجلس في ول العقد حالة تآسليمه المراد وليس

بشششرط يجششوز (فل قششوله أفششاده كمششا تآسششليمه عششدم يشترط
عنششد يجششده ل قششد لنه غيره، المالك) ول يد في المال كون

الحاجة. 
(ل) يجششوز فحينئذ بالتصرف العامإل اساتقلل أيضا و) يشترط(

ينششافي لنششه (مإعششه)، غيششره ومإثلششه المالششك (عملششه) أي شرط
> (ويجششوز86<ص:  بالعمششل العامإششل اساششتقلل مإششن مإقتضششاه

لششه مإنفعتششه المملوكششة أو قنششه المالششك) أي غلم عمل شرط
الشششارط أكششان (مإعششه) ساششواء الوصأششف أو بالمشاهدة المعلوم
(علششى تآصششرفا ول يششدا لششه يجعششل ولششم المالششك أم العامإششل

بقيششة اساتتباع فجاز مإاله جملة مإن لنها الصحيح) كالمساقاة،
كششون أو للغلم الحجششر عليه شرط لو ثم ومإن لعلمه المال
عليششه نفقتششه شششرط ويجوز قطعا فسد يده في المال بعض

مإمششا أخششذا ذلششك فششي بششالعرف اكتفششاء تآقششديرها يشششترط ول
التجششارة) وهششي العامإششل ووظيفة(المساقاة.  عامإل في ذكروه



والخششبز كششالطحن بالحرفششة ل والشششراء بششالبيع الساششترباحا هنا
عششن الجششواهر وفششي تآششاجرا ل مإحترفششا يسششمى فاعلهششا فششإن

نصششفين بيننا والربح بها وابتع الدراهم هذه خذ في الروياني
الششبيع العمششل لقتضششاء فيهششا واعمل خذها بخلف يصح ل أنه
فششي تآعششرض لششو أنه أيضا فيها بما واعترض شه عكس. ا ول

كنشششر (وتآوابعهششا ظششاهر وهو صأح البيع دون للشراء اليجاب
الخفيششف ووزن الوعششاء فششي وجعلهششا وطيهششا) وذرعهششا الثيششاب
قارضششه (فلششو بششذلك العششرف لقضششاء وحملششه الثمششن وقبششض
كل ويبيعه) أي ينسجه غزل أو ويخبز فيطحن حنطة ليشتري
للحاجششة رخصششة شششرع لنه القراض)، (فسد > مإنها87<ص: 

الرخصششة تآشششملها فلم عليها الساتئجار بتيسر مإضبوطة وهذه
مإشن العامإشل يسشتأجر أن ششرط جواز الرفعة ابن بحث نعم

ه ويكشون القشراض مإشال مإن ذلك يفعل فقشط التصشرف حظ
أن علششى قارضششه لششو القاضششي بقششول الذرعششي فيششه ونششازع
يصششح، لم فيبيعها السعر ارتآفاع إلى ويخزنها الحنطة يشتري

التصرف.   جهة مإن حاصأل ليس الربح لن
السششلعة مإعيششن) كهششذه مإتاع شراء عليه يشرط أن يجوز ول(

شششخص) مإعامإلششة (أو الحمششر وجوده) كالياقوت يندر نوع (أو
لمظششان تآضششييقا ذلششك فششي لن مإنه، والشراء زيد مإن كالبيع
بحيششث كششانوا إن أنهششم المعينيششن الشخاص في ويظهر الربح

الحششاوي وفششي ضششر وإل يضر، لم مإعهم بالربح العادة تآقضي
ول عششام كنششوع ساششوق ل مإعيششن كعششرض حششانوت تآعييششن يضر
يشششترط ول (رطبششة. كفاكهششة يششدم لششم نششادر غيششر تآعيين يضر

حظششا للعامإششل بششأن الوكيششل فششي مإر مإا وفارق هنا بيان) نوع
(مإششدة بيششان ول الوكيششل بخلف الجهششد بششذل علششى يحملششه

وجششوب فارق وبه مإعلوم وقت له ليس الربح لن القراض)،
تآششأقيته جهششة (مإششدة) علششى ذكر) له (فلو المساقاة في تآعيينها

التصششرف مإنعششه أم أساششكت ساششواء مإطلقششا فسششد كسششنة بهششا
فيهششا يششروج ل قد المدة تآلك لن الشراء، أم البيع أم بعدها

التصششرف (ومإنعششه التششأقيت جهششة علششى ل ذكرهششا وإن شيء،
ساششنة بعششد تآتصششرف ول كششذا علششى قارضششتك بعششدها) كقششوله
مإششا شششراء فششي راغبششا فها يجد ل قد > لنه88(فسد) <ص: 

بششأن الششبيع بعششدها) دون الشراء مإنعه (وإن العرض مإن عنده
الساششترباحا الصأح) لحصششول (في (فل) يفسد بجوازه له صأرحا
ويشششترط الششبيع مإن المنع بخلف بعدها فعله له الذي بالبيع

إذا أمإششا كسششاعة ل عششادة مإربششح لشششراء المششدة تآلششك اتآسششاع



بالفساد الجزم وأصألها الروضة كلم فقضية البيع عن ساكت
الصشحة المطلشب فشي اختشار لكشن الكفايشة فشي عليه وجرى
لن الول، يتجششه والششذي وغيرهمششا وأصأله المتن مإفهوم وهي
علششى للنششص فاحتششاج بعششدها الششبيع مإنششع يقتضششي المدة تآعيين
الشششراء مإنششع مإششن المفهششوم بششأن ذلششك في يكتف ولم فعله،
ول تآعليقه يجوز ل تآأقيته يجوز ل وكما البيع مإن المنع عدم

فشارق وبشه الربشح غشرض لمنافشاتآه التصشرف وتآعليشق تآنجيشزه
الوكالة.  في نظيره

إل لثششالث بعضششه شششرط بالربح) فيمتنع اختصاصأهما ويشترط(
نعششم اثنيششن بيششن قراضششا فيكون مإعه العمل عليه يشرط أن

فيه) ليأخششذ (واشتراكهما لسيده كشرطه أحدهما لقن شرطه
يلششزم لنششه لهششذا، حاجة ل قيل بعمله والعامإل بملكه المالك

يششراد أن لحتمششال اللزوم بمنع ويرد ه ا به اختصاصأهما مإن
أحششدهما بششه اساششتأثر وإن عنهما، يخرج ل أن به باختصاصأهما

قارضششتك قششال فلو(اليهام.  ذلك لزوال الشتراكا ذكر فتعين
مإقتضششى خلف لنششه فاساد)، فقراض لك الربح كل أن على

أنششه اتآجششه ثم ومإن طامإعا عمل لنه المثل، أجرة وله العقد
غيششر لنه شيئا، يستحق لم له شيء ل وأن الفساد علم لو

صأششحيح) نظشرا (قشراض > (وقيششل) هشو89<ص:  حينئششذ طشامإع
أجششرة ول ذكر فاساد) لما فقراض لي كله قال (وإن للمعنى

لنششه يظهششر، فيمششا له أجرة ل وأنه أي الفساد علم وإن له،
أيضششا للمعنششى (إبضاع) نظششرا (وقيل) هو شيء في يطمع لم

ه يتجشر مإشن مإع المال بعث والبضاع والبضشاعة تآبرعشا بشه ل
ونفيهششا تآششارة المثششل أجششرة إثبششاتآهم مإن وعلم المبعوث المال
الفاساشدة الوكالشة فشي مإر مإا نظير وهو تآصرفه صأحة أخرى
كأن أصأل يعلم فلو) لم بالجزئية مإعلومإا (وكونه الذن لعموم

فسششد) لمششا نصيبا أو شركة فيه لك أن (على (قال) قارضتك
الصششحة فالصأششح (بيننششا الربششح أن (أو) علششى الغششرر مإششن فيششه

المتبششادر إذ فلن وبين بيني هذا قال لو نصفين) كما ويكون
عمششا النصف) وساكت لي قال (ولو المناصأفة عرفا ذلك مإن

لنه أصأالة، للمالك الربح الصأح) لنصراف في (فسد للعامإل
قششال (وإن بالمالك مإختصا كله فصار العامإل دون مإاله نماء
الصحيح) لنصششراف على (صأح جانبه عن النصف) وساكت لك
كششل وإساشناد المششذكور الصأششل بمقتضى للمالك يشرط لم مإا
مإشششتمل شششرط العامإششل مإششن صأدر فلو مإثال للمالك ذكر مإا

لكشن (ولشو) علشم ظاهر هو كما فكذلك ذكر مإما شيء على



ربششح (أو أوليششه عشرة) بفتح لحدهما (شرط كأن بالجزئية ل
اللفيششن أحششد ربششح أو المششال نصششف ربششح أو صأنف) كششالرقيق

أم للخششر البششاقي أجعششل ساششواء (فسششد) القششرض ل أم تآميششز
الصششنف ذلششك أو العشششرة فششي ينحصششر قد الربح لن بينهما،

مإفسد وهو أحدهما به فيختص مإثل

العاقدين في يشترط ومإا الصيغة بيان فصل). في(     
أيضششا القششراض يشششترط) لصششحة( القششراض أحكام بعض وذكر

الششدراهم هششذه وخششذ وعامإلتششك وضششاربتك (إيجششاب) كقارضششتك
اقتصششر فششإن بيننششا الربششح أن علششى واشششتر بع أو فيها واتآجر
لششم > لنششه90<ص:  لششه شششيء ول فسششد اشششتر أو بع على
بالشششرط وأراد كششالبيع مإتصل (وقبول) بلفظ مإطمعا له يذكر

صأششيغة يكفششي) فششي (وقيششل ركنششان هششذين لن مإنششه، بد ل مإا
الوكالششة في بالفعل) كما (القبول فيها واتآجر هذه كخذ المإر

يشششبه فل بمعيششن يختششص مإعاوضششة عقششد بششأنه ورد والجعالة،
لن ومإوكششل)، (كوكيششل والعامإل المالك (وشرطهما) أي ذينك

أحششدهما كششان إذا يصح فل كالوكيل والعامإل كالموكل المالك
أو مإفلسششا المالششك أو التجششارة فششي له أذن عبدا أو مإحجورا
يجششوز لمششن مإحجششور مإال في ولي مإن ويصح أعمى العامإل
لم إن المثل أجرة مإن أكثر له يشرط أن وله عنده إيداعه

المالششك بششإذن آخششر العامإششل قششارض ولششو (غيششره. كافيششا يجششد
يصششح ولششم يحششل لم يجز) أي لم والربح العمل في ليشاركه

عششن الخششارج القششراض مإوضششوع خلف لنششه الصأششح)، (فششي
مإششال ل عامإل والخر له عمل ل مإالك أحدهما لن القياس،

أن إلششى نظششر ول أي عششامإلن يعقششده أن إلششى يعدل فل له
ذلششك لن حقيقة، العاقد فهو المالك عن وكيل الول العامإل

يصششير الثششاني أن المإششر غايششة العامإششل، وليششة بقاء مإع يتم ل
مإششع بششل تآقششرر كمششا العقد مإوضوع خلف وهو عنهما كالنائب
جهششة عششن لوقششوعه حينئششذ فعلششه لتمحششض الششبين مإن خروجه
ذلشك فشي له أذن إذا عما بيشاركه احترزوا ثم ومإن الوكالة
الرفعششة: ابششن فيصح. قششال فيه وكيل ويكون البين مإن لينسخ
ابتششداء لنششه أي، حينئششذ خالصششا نقششدا المال يكون أن بشرط
لششم وإن عزلششه، يتضششمن ذلششك فششي لششه المالششك وإذن قراض
(بغيششر آخششر (و) مإقارضششته الوجششه على فيه له أذن مإا يفعل

مإششن فيششه > (فاساششد) لمششا91<ص:  تآصششرف المالششك إذنششه) أي
فيششه يششؤثر ول تآفننششا بفاساششد وهنا يجز بلم ثم وعبر الفتيات



لما فقط الثاني والثاني والفساد الحرمإة حكمين الول إفادة
الفسششاد تآميز ول حرام الفاساد العقد تآعاطي أن مإشهور هو
الذي اللفظ عن خارج أمإر هذا لن فيه، الخلف بحكاية ثم
الثششاني) تآصششرف (فإن حينئذ فاساتويا غير ل التفنن مإحل هو
لعمششوم يظهششر فيمششا مإطلقششا تآصرفه صأح الولى المسألة في

فششي مإششر مإششا نظيششر فهششو خصوصأششه هششو إنمششا والفاساششد الذن
طمعششه إن بششل الربششح فششي لششه شششيء ول الفاساششدة الوكالششة
العامإششل على له شيء ول فل وإل مإثله، أجرة لزمإه المالك

غاصأششب)، (فتصششرف الثانيششة المسألة في أو أيضا يظهر فيما
اشششترى (فششإن وكيششل ول بمالششك ليششس مإمن صأدر الذن لن
(وقلنششا وربششح القراض مإال مإن الثمن ونقد الذمإة) للول في

إلمام أدنى له مإن عند الظاهر المذهب في بالجديد) المقرر
مإششن ونقششد الذمإششة فششي اشششترى لغاصأششب الربششح أن وهششو بششه

مإششا فيضششمن تآسششليمه الفاساششد وإنمششا شرائه لصحة المغصوب
ذكششر الجديد لهذا يتقدم لم قيل مإا اندفع قررتآه وبما سالمه

(للعامإششل (فالربششح) كلششه عليششه الحالششة تآحسن فل الكتاب في
الوكيل فأشبه بإذنه له تآصرف الثاني لن الصأح)، في الول

هششو وقيششل(مإجانششا.  يعمششل لششم لنششه أجرتآششه)، للثششاني (وعليششه
بششإذن يتصششرف لششم لنششه > واخششتير،92<ص:  للثششاني) جميعششه

لنفسششه الذمإششة فششي اشششترى لششو أمإششا الغاصأششب فأشبه المالك
فباطششل) القششراض مإششال بعيششن اشششترى (وإن لنفسششه فيقششع

يقششارض) المالششك أن ويجششوز( فضششولي شششراء لنششه شششراؤه،
تآعييششن ويجششب الربششح مإششن مإتفاضششل) حظهمششا اثنيششن (الواحششد
شششرط وإن كعقششدين، مإعهمششا عقده لن (ومإتساويا)، أكثرهما

بششه أطششال فلمششا خلفششا يضششر لششم الخششر مإراجعششة كششل علششى
مإششن مإششر مإششا ينششاف فلششم واحششد عامإل بمثابة لنهما البلقيني،
مإشششرفا عليششه شششرط لو قولهم ول العامإل اساتقلل اشتراط

كعقششدين لنششه واحششدا)، (الثنان يقارض أن و) يجوز(يصح.  لم
لششه مإششن يعيششن أن لششه شششرط فيمششا تآفاوتآا إذا فيما ويشترط

وإل المششال)، بحسب بينهما العامإل نصيب بعد (والربح الكثر
ول بمالششك ليششس لمششن الربح بعض شرط مإن فيه لما فسد
. عامإل

ككششونه شششرط فششوات لنحششو الذن القراض) وبقي فسد وإذا(
لبقششاء العامإششل) نظششرا تآصششرف (نفذ مإالك والمقارض نقد غير

أهليششة لعششدم فسششد إذا أمإششا الفاساششدة الوكالششة في كما الذن
(والربح) تآصرفه ينفذ فل وكيل أو ولي والمقارض أو العاقد



(وعليششه أيضششا الخسران وعليه مإلكه نماء لنه (للمالك)، كله
عمشل لنششه ربشح، يحصشل لشم وإن عمله)، مإثل أجرة للعامإل
الفسششاد علششم إن نعششم لششه يسششلم ولششم المسششمى في طامإعا

مإششر، مإششا نظيششر ظاهر هو كما له شيء فل له أجرة ل وأنه
لششه يقششع الربح لن نفسه، ونوى الذمإة في اشترى إذا وكذا
وجميششع قارضتك قال إذا (إل شيئا المالك على يستحق فلم

فششي يطمششع لششم لنششه الصأششح)، فششي لششه شششيء فل لي الربح
حقشه يقطشع ل هششذا أن ظششن بشأن ذلشك جهل إن نعم شيء

أجششرة اساششتحق بذلك بجهله حاله وشهد الجرة أو الربح مإن
> ل93<ص:  مإحتاطششا العامإششل (ويتصششرف يظهششر فيما المثل

فششي) ذلششك نسششيئة (ول شششراء أو بيششع نحششو في بغبن) فاحش
مإتعلقششة العهششدة فتبقششى المششال رأس يتلششف قششد ولنششه للغرر

جششرى ثم ومإن كالوكيل أذن إذا مإا إذن) بخلف (بل بالمالك
مإنششع نعم ثم مإر مإا البيع في وإطلقها النسيئة قدر في هنا

أذن فإن قال غررا أكثر لنه سالما، والشراء البيع الماوردي
لن يجششز، لششم ساششلما الششبيع أو جششاز ساششلما الشششراء فششي لششه

وإل الشششهاد، ويجششب ظششاهر نظششر وفيششه ه أحششظ. ا الشششراء
الثمششن اساششتيفاء إلششى المبيع يحبس لنه الحال، بخلف ضمن
إشششهاد. يجششب لششم الثمششن قبض قبل التسليم في أذن ومإتى

يسلم ل أن الرفعة ابن رجحه كما الواجب بالشهاد والمراد
السانوي قال بالعقد إقراره على شاهدين يشهد حتى المبيع

يلزمإششه ل أنشه الرفعشة ابشن كلم وقضشية ه ثقشة. ا واحشدا أو
بربششح الششبيع له يتيسر قد بأنه يوجه وقد العقد على الشهاد

العقششد لششه فجششاز ذلششك فششات إليهمششا أخر ولو شاهدين، بدون
وكششذا الششبيع)، ولششه(التسششليم.  عنششد الشششهاد ولزمإششه بششدونهما
لن إذن، بل ولششو (بعششرض)، مإتقدمإون جمع قال كما الشراء
أن وقضششيته الوكيششل فارق وبه فيه يكون وقد الربح الغرض

جزمإششا وبششه العراقيون مإنعه لكن البلد نقد غير بنقد البيع له
>94<ص:  البلششد غيششر نقد بأن السبكي وفرق الشركة في

عليششه بششل الساششنوي ولششه) قششال(العرض.  بخلف فيها يروج ل
وليششس ساششيبويه مإذهب على بناء الرد كون بعيب) حال (الرد

الظرف ضمير مإن حال كونه ويصح زعمه لمن خلفا ضعيفا
(تآقتضششيه) - مإششردود ضششميرا يتحمششل ل تآقششدم إذا أنششه وزعششم
نحششو كششالنكرة وهو للجنس تآعريفه إذ للرد صأفة كونه ويصح
بششه رضي وإن النهار} (مإصلحة)، مإنه نسلخ الليل لهم {وآية

اقتضت) (فإن الوكيل بخلف المال في حقا له لن المالك،



بمقصششود الصأششح) لخللششه (فششي فل) يششرده (المإساكا المصلحة
الششرد) حيششث (وللمالششك قطعششا الرد له جاز اساتويا فإن العقد
الشششراء كششان إن ثششم الصأل مإالك لنه وأولى، للعامإل يجوز

صأششرفه الذمإششة فششي أو الششبيع ونقششض البششائع على رده بالعين
أن بين الوكيل في السابق التفصيل له وقوعه وفي للعامإل
اختلفششا) أي (فششإن ل وأن البششائع ويصششدقه العقششد فششي يسميه

فششي لختلفهمششا أي والمإسششاكا الششرد فششي والعامإششل المالششك
(بالمصششلحة) المحكششم أو الحششاكم جهششة (عمششل) مإششن المصلحة

المإسششاكا اساششتوى فششإن حششق لششه مإنهما كل لن عنده، الثابتة
لتمكنششه الرفعة ابن بحثه كما العامإل لختيار رجع فيها والرد

أقوى.  هنا جانبه فكان أي بقيمته المعيب شراء مإن
لنششه إيششاه، يششبيعه ل أي القششراض المالششك) بمششال يعامإششل ول(

أو بعيششن مإنششه لششه شششرائه بخلف بمششاله مإششاله بيع إلى يؤدي
لششو ثششم ومإن القراض فسخ لتضمنه فيه مإحذور ل فإنه دين

أوهششم لمششن خلفششا بطششل القششراض بقششاء بشششرط مإنه اشتراه
لحششدهما فهششل مإسششتقلن عامإلن له كان ولو مإطلقا، الصحة
لكشن الجششواز المتششن > وقضية95<ص:  وجهان الخر مإعامإلة

للقراض) بغيششر يشتري ول. (ظاهر ووجهه عدمإه بعضهم رجح
بششدراهم تآبششاع ساششلعة ووجششد ذهبششا كان فإن مإاله رأس جنس

مإا المثل ثمن ول السلعة بها اشترى ثم بدراهم الذهب باع
يشششق بحيششث عرفششا طويلششة مإششدة أو أبششدا أي ربحششه يرجو ل

المششال) والربششح رأس مإششن (بششأكثر ول يظهششر فيما إليها بقاؤه
هششذه إلششى إذنششه بغيششر عششود المتششن ظاهر إذ المال إذن بغير
لن وذلششك، نصششا أره الذرعي: لم قال وإن مإتجه، وهو أيضا

مإششن (ول فسيأتآي فعل فإن به يرض > لم96<ص:  المالك
يقبششل ولششم شششهد أو أقششر أو بعضه المالك) لكونه على يعتق

لن إذنششه)، (بغيششر رهششن لنحششو وبيعششت مإسششتولدتآه أو بحريتششه
يكششن لششم إن ثششم صأششح أذن فششإن خسران وهذا الربح القصد

ان إن وكشذا المشال، علشى عتشق ربح المال في ربشح فشي ك
ولششو الربششح، مإششن العامإششل نصششيب ويغششرم المالك على فيعتق
زوجششه) وكذا (، فكذلك القراض مإال مإن عبدا المالك أعتق

الصأح) (في إذنه بغير يشتريه ل النثى أو الذكر المالك أي
مإششن العامإششل اشششترى لششو أمإششا نكاحه بانفساخ المالك لضرار

عليششه يعتششق لششم ربح ول بالعين كان فإن وزوجه عليه يعتق
واشششترى الذمإششة فششي كششان إن وكششذا النكششاحا، ينفسششخ ولششم

مإششن بششأكثر الشششراء نحو مإن مإنه مإنع فعل) مإا (ولو للقراض



يقششع (لششم وزوجششه المالششك بعششض نحششو وشششراء المششال رأس
صأششرحا الذمإششة) وإن فششي اشششترى إن للعامإششل ويقششع للمالششك

فيبطششل بششالعين اشترى إذا أمإا الوكالة في مإر لما بالسفارة
>97إذن) <ص:  بل بالمششال يسششافر ول(أصأله.  مإن التصرف

مإظنششة السفر لن والمؤنة، الخوف وانتفى السفر قرب وإن
ساششواء بحاله باق القراض ذلك ومإع ويأثم به فيضمن الخطر
خلفششا بششه اشششتراها الششتي العششروض أو المششال بعيششن أساششافر

بمششاله القششراض مإششال خلششط لششو المإششام قششال وقششد للمششاوردي
أكششثر وهششو إليششه ساششافر فيمششا بششاع إذا ثششم ينعششزل ولم ضمن
أقشل أو للقشراض الشبيع صأشح اساتويا أو مإنه ساافر مإما قيمة
ل نعششم فيجششوز بششالذن أمإششا يصششح لششم به يتغابن ل بما قيمة

ل بلششد فششي الذن أو عليششه بششالنص إل البحششر ركششوب يستفيد
زاد إذا النهششار الذرعششي بششه وألحششق فيششه إل إليهششا يسششلك
وإل فلششذاكا، بلششدا لششه عيششن إن ثششم الششبر خطر على خطرها

ينفششق) مإنه. (ول إليه السفر القراض بلد أهل اعتاد مإا تآعين
مإال مإن (مإنه) أي المؤن ساائر يعم مإا بالنفقة وأراد العامإل

ذلششك شششرط فششإن بالعرف حضرا) عمل نفسه (على القراض
قششد النفقشة لن الظهششر، سافرا) في وكذا (، فسد العقد في

فعل التجار يعتاد) عند مإا فعل (وعليه وزيادة الربح تآستغرق
لششم وإن الخفيششف)، ووزن الثششوب (كطششي بنفسششه لششه التششاجر

(ل بششه العششرف ومإسششك) لقضششاء (كششذهب مإتعيششن فرفعه يعتد
أي بضششبطه (ونحوه) بالرفع وزنها عليه الثقيلة) فليس المإتعة

الساششتئجار لتعششارف الششدكان إلى الخان مإن كنقلها وزنها نحو
وعلششى الخفيششف علششى " عطفششا " ل بعششد مإا جر ويصح لذلك

المإتعششة علششى عطفششه أوهششم وإل أيضششا، أولى نحوه رفع هذا
العمششل يلزمإششه) مإششن ل ومإا(لها.  نحو ل إذ فاساد وهو الثقيلة

التجارة تآتمة مإن لنه القراض، مإال عليه) مإن الساتئجار (له
ومإششا لششه أجششرة > فل98<ص:  بنفسشه تآششوله ولو ومإصالحها،

ومإششا مإششاله مإششن الجششرة تآكششون عليه اساتؤجر إن عمله يلزمإه
قاله كما القراض مإال مإن يحسب والمكاس الرصأدي يأخذه

 الماوردي
وعليششه قششوله أفاده مإا فإن تآكرار كلمإه في يقال تآنبيه) قد(

وقششد وطيهششا الثيششاب كنشششر وتآوابعهششا السابق قوله يفيده إلخ
يسششتأجر ل أنششه ولبيان باللزوم للتصريح هنا ذكره بأنه يجاب
فششي لششه أجششرة ل أنششه مإنششه المعلششوم القراض مإال مإن عليه

فششي الجششرة أخششذ لجششواز ذاكا مإششن يسششتفاد ل وهششذا مإقابلته



بهششذا بيششن وأيضششا الفاتآحششة كتعليششم تآعين وإن الواجب، مإقابلة
عليشه خشف إذا كليهمشا وأن وغيشره يعتشاد مإا مإنها التوابع أن

هششي التوابششع أن ليهششامإه ذاكا مإششن تآعششرف ل فائششدة ففيششه
فقط.  المعتادة

ل بالقسششمة الربششح مإششن حصششته يملششك العامإششل أن والظهششر(
النقششص فيكششون المششال فششي لشششاركا به مإلك لو بالظهور) إذ

الربششح بششل كششذلك وليششس عليهمششا مإحسششوبا ذلك بعد الحادث
حصششته المسششاقاة عامإششل مإلششك فارق وبه المال لرأس وقاية

ص بشه ينجبر فلم خارجا لتعينه بالظهور الثمر مإن النخشل نق
ويتقششدم عنه فيورث مإؤكد حق فيه بالظهور له الول وعلى

بششإتآلفه المالششك ويغرمإششه عنه إعراضه ويصح الغرمإاء على به
إل مإلكششه يسششتقر ل بالقسششمة مإلكه ومإع اساترداده أو للمال

خسششران بششه جبر وإل التآي والنضوض الفسخ بعد وقعت إذا
ارتآفششاع مإششع المششال بنضوض أيضا نصيبه ويستقر بعدها حدث
لمشن خلفشا المتشن علششى هذه تآرد ول قسمة غير مإن العقد

فششي الخلف وقششع الششذي الملششك مإجرد في كلمإه لن زعمه،
مإششال زكششاة حكششم التجششارة زكششاة آخششر ومإششر بمششاذا حصششوله
القراض.

مإششن والمهششر) علششى الرقيششق وكسششب والنتششاج الشششجر وثمششار(
العامإششل > ولششو99<ص:  مإنهششا بشششبهة للقششراض أمإششة وطششئ
القششراض) مإششال (مإششن (الحاصألة) بالرفع العينية الزوائد وساائر

مإششن ليسششت لنهششا المالششك)، بهششا (يفششوز العامإششل تآصرف بغير
حششدوثها فششي الظاهر ذلك مإن بالحاصألة وخرج التجارة فوائد

يششؤبر لم ثمر عليه شجرا أو حامإل حيوانا اشترى لو مإا مإنه
مإششا (وقيششل) كششل قششراض مإششال والولششد الثمرة أن الوجه فإن

شششراء بسششبب لنهششا قششراض)، (مإششال الفوائششد هذه مإن حصل
الثمرة أن التجارة زكاة في مإر مإا يؤيده ول لصألها العامإل
عيششن مإششن كششونه يزكى فيما المعتبر لن تآجارة، مإال والنتاج

وهششذان العامإششل بحششذق كششونه وهنششا كششذلك وهششذان النصششاب
 كذلك ليست ونحوهما

حشششادث كمشششرض بعيشششب بشششالرخص) أو الحاصأشششل والنقشششص(
المتعششارف لنششه بششه)، ومإجبششور أمإكن مإا الربح مإن (مإحسوب

ساششرقة) أو غصششب (أو بآفة) ساششماوية بعضه تآلف لو وكذا (،
نقششص لنه الصأح)، في العامإل تآصرف (بعد بدله أخذ وتآعذر

بششدل أخششذ لششو أمإششا والمششرض العيششب نقششص فأشششبه حصششل
المخاصأمة وله فيه القراض فيستمر المسروق أو المغصوب



كلششه تآلششف نحششو ببعضششه وخششرج ربح المال في ظهر إن فيه
أو بششدله ويؤخششذ أجنششبي يتلفششه لششم مإششا يرتآفششع القششراض فششإن

بحثششاه كمششا إليششه يششرده ثششم بششدله مإنه المالك ويقبض العامإل
<ص: مإطلقششا يرتآفششع المإششام وقششال المتششولي إليششه وساششبقهما

فجعششل الفسششخ للعامإششل بششأن الجنششبي ففششارق > وعليششه100
المالششك أتآلفه إذا وفيما الجنبي بخلف كالمالك فسخا إتآلفه

تآلف) بعششض (وإن العامإل نصيب عليه ويستقر مإطلقا ينفسخ
فششي المششال رأس (مإن (ف) يحسب تآصرفه) فيه (قبل المال

 بالعمل يتأكد لم العقد لن به، يجبر الصأح) ول

.الطرفيششن مإن جائز القراض أن بيان فصل). في(     
قششول فيششه يقبششل ومإششا اختلفهما وحكم والساترداد والساتيفاء

ولششو شششاء، (فسششخه) مإششتى والعامإل المالك (لكل) مإن العامإل
انتهششاء وجعالششة وشششركة ابتششداء وكالششة لنششه الخششر، غيبششة في

ل حيششث أي تآتصششرف ل أو فسششخته المالششك بقششول ويحصششل
وباساششترجاعه النكششار فششي يششأتآي مإمششا أخذا يظهر فيما غرض
حيششث له وبإنكاره اساترجعه ففيما بعضه اساترجع فإن المال

الروضششة تآخششالف يحمششل وعليششه كالوكالششة، فل وإل غششرض، ل
انفسششخ) عليششه أغمششي أو جششن أو أحششدهما مإات (ولو وأصألها
> الششبيع101<ص:  وللعامإششل الشششركة فششي مإششر مإششا نظيششر

وليسششا وارثششه إذن غيششر مإششن المالششك مإششوت بعششد والساششتيفاء
بيششع أن الفششرق وكششان المالششك بششإذن إل مإششات عامإششل لوارث

مإششوت يمنعهمششا فلششم عقششده لششوازم مإششن واساششتيفاءه العامإششل
إذا بمششا بيعششه جششواز تآقييششد يظهششر نعششم وارثششه بخلف المالك

وإن العامإششل)، ويلششزم (يششأتآي. مإمششا أخذا ربح ظهور فيه رجي
مإنها المال لرأس أي التجارة (الساتيفاء) لديون ربح يكن لم

العششروض فششي لتصششريحهم وغيششره السانوي اعتمده كما فقط
قياساششهم مإششع فقششط المششال رأس تآنضششيض إل يلزمإششه ل بششأنه

المتن اقتضاه مإا الرفعة ابن اعتمد لكن عليها الدين مإسألة
وتآبعششه أيضششا الربششح اساششتيفاء يلزمإششه أنششه وأصأششلها كالروضششة

مإسششتلزم القششراض بششأن والتنضششيض هششذا بيششن وفرق السبكي
بيششده حاصأششل لكششونه مإحققششة فيششه والماليششة العششروض لشششراء
أحششدهما) فسششخ (إذا فقط المال رأس قدر بتنضيض فاكتفى

فليششرد تآامإششا مإلكششا مإنه أخذ وقد ناقص الدين لن انفسخ، أو
الفسخ عند بيده كان) مإا إن المال رأس (وتآنضيض أخذ كما

وهششو بالناض بيعه أي المال رأس صأفة غير نقدا (عرضا) أو



وإل السششلطان، أبطلششه وإن المششال لششرأس الموافق البلد نقد
بغيششر بششاع فششإن المششال رأس جنششس ومإششن مإنششه بششالغبط باع

ذكششر مإششا اساششتيفاء يلزمإششه وإنمششا جنسششه بششه حصششل جنسششه
فششي وحظه عليه لمحجور كان أو المالك طلبه إن وتآنضيضه

مإششا راغششب بظهور ربحا تآوقع إن المالك بمنع يمتنع ول ذلك
ه يقل لم مإشن نصشيبك أعطيشك أو عشدلين بتقشويم نقتسشم ل

المششال برأس وخرج راغب يزد > ولم102<ص:  ناضا الربح
إن نعششم بيعششه أحششدهما يكلششف فل بينهما مإشتركا لنه الربح،
ينقششص بعضششه بيششع كان بأن عليه المال رأس تآنضيض تآوقف
ل (وقيل المطلب في بحثه كما الكل بيع وجب كعبد قيمته
تآكليفششه يحسششن ل لنششه ربششح)، يكششن لششم إن التنضيض يلزمإه

ذلششك علششى نفسششه وطششن بششأنه ويششرد لششه لفائششدة إل العمششل
(قبششل القششراض مإششال بعضششه) أي المالششك اساششترد ولو(مإطلقا. 

لششم لنه الباقي)، إلى المال رأس رجع وخسران ربح ظهور
رضششا بغيششر بعضششه اساششترد) المالششك (وإن غيره يده في يتركا

الربششح (بعششد أطلقششا أو بالشششاعة وصأششرحا برضششاه أو العامإششل
مإششن الحاصأششلة النسبة مإال) على ورأس ربحا شائع فالمسترد

العامإششل مإلك ويستقر مإتميز غير لنه والصأل، الربح مإجموع
ول فيششه المالششك تآصششرف ينفششذ فل الربششح مإن خصه مإا على

والربششح مإائششة المششال رأس (مإثششاله بعششده وقششع بخسششر يسقط
مإشششتركا المال) وهو سادس فالربح عشرين واساترد عشرون

وثلششث ثلثششة الربح) وهششو مإن سادساه المسترد (فيكون بينهما
إن وثلثششان واحششد (مإنششه) وهششو المشروط) له للعامإل (فيستقر

مإششا عششاد المال) فلو رأس مإن (وباقيه الربح نصف له شرط
مإنهششا يأخذ بل العامإل نصيب يسقط لم ثمانين إلى يده في

الرفعششة كششابن الساششنوي الباقي. واساتشكل ويرد وثلثين واحدا
بقششاء المسششترد شششيوع مإششن يلششزم بششأنه ذلششك بأخششذ اساششتقلله

بالمششال يتعلششق فل المالك ذمإة ففي وإل بقي إن فيه نصيبه
به يتقدم لم المالك أفلس لو حتى يوجد ولم رهن بنحو إل

تآسششلط لمششا المالششك بششأن يجششاب وقششد يضششارب بششل العامإششل
مإششن العامإششل مإكششن جششزء فيششه للعامإششل علششم مإششا باساششترداد
كششان لمششا يششده فششي مإا أن على ليتكافآ مإثله بأخذ الساتقلل

مإششن فتمكششن الرهششن يشبه تآعلق نوع به له كان تآصرفه في
مإا آخره إلى العامإل رضا بغير بقولي وخرج مإنه حقه أخذه

به اختص المال رأس مإن الخذ قصد فإن برضاه اساترد لو
يششده فششي مإمششا العامإششل يملك وحينئذ به اختص الربح مإن أو



حمششل ذينششك أحششد يقصششد لششم فششإن الشاعة على حصته قدر
فششي ورجششح مإششر مإمششا علششم > كمششا103<ص:  الشششاعة على

(وإن هبششة ل للمالك قرض حينئذ العامإل نصيب أن المطلب
المسششترد علششى مإششوزع فالخسششران الخسششران بعششد اساششترد
ذلششك، بعششد ربششح لششو المسششترد حصششة جششبر يلششزم فل والباقي

عشششرين اساششترد ثشم عششرون والخسشران مإائشة المشال مإثاله
خمسة إلى المال رأس ويعود المسترد حصة العشرين فربع

كششل خششص الثمششانين علششى وزع إذا الخسششران لن وساششبعين)،
فيبقششى خمسششة حصششتها المستردة فالعشرون خمسة عشرين

ويصششدق(شرطاه.  مإا على بينهما قسم بعد ربح فلو ذكر مإا
إل أربششح لم (أو أصأل أربح) شيئا لم قوله في بيمينه العامإل

غلطت قال ثم كذا ربحت قال ولو فيهما، بالصأل كذا) عمل
فلششم لغيششره بحششق أقر لنه يقبل، لم كذبت أو الحساب في

يششذكر لششم وإن المالششك، تآحليششف لششه نعششم عنششه رجششوعه يقبل
كسششاد عرض كأن احتمل إن خسرت بعد قوله ويقبل شبهة

لنششه الذمإششة، فششي لششي) والعقششد أو للقششراض هذا اشتريت (أو
فششإنه القششراض مإششال بعيششن الشششراء كان لو أمإا بقصده أعلم
في به وجزم المإام قاله كما نفسه نوى وإن للقراض، يقع

بمششال اشششتراه أنششه المالششك بينششة فتسششمع وعليششه المطلششب،
قصده إلى ينظر ل بالعين الشراء مإع أنه تآقرر لما القراض

جمششع ورجششح تآرجيششح غيششر مإن الرافعي في وجهين أحد وهو
يصح فل مإتعديا لنفسه به يشتري قد لنه مإقابله، مإتقدمإون

نششوى إذا مإششا علششى المإششام قششاله مإششا بحمششل يجمع وقد البيع،
وحينئذ فسخ إذا مإا على ومإقابله القراض ينفسخ ولم نفسه
قششال فششإن العامإششل يسششأل ثم المالك بينة ساماع يتجه فالذي

عششن تآنهنششي لششم (أو فل وإل الشششراء، بفسششاد حكششم فسششخت
أو مإطلقششا النهششي ادعى ثم له الذن أطلق كذا) ساواء شراء

ادعشى ثشم مإعيشن شيء في له أذن أم مإخصوص شيء عن
أنهمششا كلمإهم ظاهر بل قاصأر بالثاني وتآصويره عنه نهاه أنه
كذا عن النهي على اشتمل هل القراض عقد في اختلفا لو

>104<ص:  أيضششا العامإششل صأششدق شششرطه يفسششد ل مإمششا
العامإششل و) يصششدق(النهي. عدم الصأل بأن تآعليلهم له ويشهد
كششان وإن المششال)، رأس (قششدر أو (فششي) جنششس أيضششا بيمينه
(دعششوى (و) فششي إليه زيادة دفع عدم الصأل لن ربح، هناكا

ومإششن مإثله أمإين لنه الوديع، في التآي التفصيل التلف) على
ل بمششا القششراض مإششال خلششط كششأن بششه يضششمن بمششا ضمن ثم



علششى الربششح فيقسششم مإر كما ينعزل ل ضمانه ومإع به يتميز
مإتقششدمإون جمششع واعتمده البويطي في نص نعم المالين قدر
لنششه ضششمنه، بعضششه فتلششف بششه القيام يمكنه مإال أخذ لو أنه

ادعششى ولششو. والوصأششي والوديع الوكيل في وطرد بأخذه فرط
حلششف قششراض أنششه والعامإششل قششرض أنششه التلششف بعششد المالششك
عششدم الصأششل لن كالبغوي، الصلحا ابن به أفتى كما العامإل

تآصششديق فرجششح الزركشششي > وخالفهمششا105<ص:  الضششمان
مإششا علششى الول بحمل بعضهم وجمع واحد غير وتآبعه المالك

الذن علششى اتآفقششا حينئذ لنهما التصرف، قبل التلف كان إذا
علششى الثششاني وحمل براءتآها والصأل الذمإة شغل في واختلفا

مإششال في التصرف في الصأل لن التصرف، بعد كان إذا مإا
قبل أمإا عدمإه والصأل خلفه يتحقق لم مإا يضمن أنه الغير

فششي الذن عليششه يششدعي العامإششل لن المالششك، فيصدق التلف
مإششا ينششافي ول عششدمإهما والصأششل الربششح مإن وحصته التصرف

دون الجششارة في المالك تآصديق مإن العارية آخر مإر مإا هنا
وإنمششا المالششك مإلك بقاء على ثم لتآفاقهما العارية في الخذ

بملششك النتفششاع فششي والصأششل مإضمون انتفاعه أن في اختلفا
بينششتين والقراض القرض مإسألة في أقامإا ولو الضمان الغير

وغيره، زرعة أبو رجحه وجهين أحد على المالك بينة قدمإت
بعضششهم وقششال الخذ إلى الملك بانتقال علم زيادة مإعها لن

قششال ولششو البينششة، عدم عند مإر مإا فيأتآي أي التعارض الحق
بششه جششزم كمششا الخششذ صأششدق قرضششا والخششذ قراضششا المالششك
لششو فقششال غيششره وخالفه القرض أحكام عليه وتآرتآبت بعضهم
صأششدق والمإانششة الغصششب أو والقششراض القششرض فششي اختلفششا
والخششذ القششرض المالششك ادعششى ولششو البغششوي، قششال المالششك
فششي وخششالفه الضششمان عششدم الصأل لن الخذ، صأدق الوديعة
بالوكالششة الوديعششة أبششدله لششو فيمششا الششدعاوى في فقال النوار
لن مإتحششدان، والوديعششة > والوكالششة106<ص:  المالششك صأدق

زرعششة أبششا رأيششت ثششم البغششوي قاله مإا والوجه تآوكيل اليداع
ع لم وكأنه بحثه ه عليشه يطل ذمإتشه بشراءة الصأشل بشأن وعلل

مإششن الصششيغة وعششدم الششدافع عششن الملك انتقال عدم والصأل
بمششا اساتدل ثم الوديعة دون القرض في المشترطة الجانبين

الخششذ صأدق البدل ذكر في اختلفا لو أنهما القرض أول مإر
ثششم شششيئا عليه له دين ل مإن لبيت بعث لو الروضة وبقول

أولششى فيشه نحشن ومإششا إليشه المبعوث صأدق بعوض بعثته قال
علششى للناس حمل بعوض أنه في مإضطر مإطعم صأدق وإنما



هنششا الصأششل وأيضششا النفششوس وإبقششاء العظيمششة المكرمإششة هذه
(دعششوى فششي وكششذا) يصششدق (، ثششم بخلفه الملك انتقال عدم
لمنفعششة العيششن أخششذ لنششه بجعششل، الصأششح) كالوكيششل فششي الرد

ه فيهشا بالعمشل بشل بهشا ليس هو وانتفاعه المالك، فشارق وب
نفسششه أكذب ثم ردا أو تآلفا ادعى ولو والمستأجر، المرتآهن

أكششذب ثم الربح ادعى لو كما قبل وأمإكن أحدهما ادعى ثم
المشششروط) فششي اختلفششا ولو (وأمإكن. خسرت قال ثم نفسه

عششوض فششي (تآحالفا) لختلفهما مإثل الثلث أو النصف أهو له
المتبششايعين اختلف فأشششبها صأششحته علششى اتآفاقهمششا مإششع العقد
قيمتششه لششه فششوجب إليه عمله رجوع المثل) لتعذر أجرة (وله
هنششا العقششد ينفسششخ ول كلششه الربششح وللمالششك مإثله أجرة وهو

البيع.  في مإر مإا نظير بالتحالف

المساقاة كتاب
مإشن ثمرتآه مإن بجزء شجر تآعهد على مإعامإلة هي     

الجمششاع قبششل فيهششا والصأششل. أعمالهششا أهششم هششو الذي السقي
نخلهشا علششى خيششبر يهششود وساشلم عليششه اللششه صأششلى {مإعششامإلته
زرع} رواه أو ثمششر مإششن مإنهششا يخششرج مإششا بشششطر وأرضششها

فيهششا > والجششارة107<ص:  إليهششا مإاساششة والحاجششة الشششيخان
وقشد ششيء، يطلشع ل قشد أنشه مإشع حال المالك بتغريم ضرر

في المنذر ابن وبالغ الجرة لخذه العمل في الجير يتهاون
خششالفه ثششم ومإششن فيها عنه الله رضي حنيفة أبي مإخالفة رد

الجهششالت تآحتمششل الكفششار مإششع المعامإلششة أن وزعششم صأششاحباه
عاقششدان ساششتة وأركانها مإستأمإنين كانوا خيبر أهل بأن مإردود
مإششن تآعلششم شششروطها مإششع وكلهششا وصأششيغة وثمششر وعمل ومإورد
الرشششيد التصرف) وهششو (جائز وعامإل مإن) مإالك (تآصح كلمإه

ومإجنششون) (لصششبي (و) تآصششح كششالقراض غيششره دون المختششار
للحتيششاج المصششلحة عنششد (بالوليششة) عليهششم وليهششم مإن وسافيه

نششاظره، مإششن وللوقششف المإششام مإششن المششال ولششبيت ذلششك إلششى
مإششوليه أرض لبيششاض الششولي إيجششار بصششحة الصلحا ابن وأفتى
مإسششاقاة ثششم الثمششر وقيمششة الرض مإنفعششة مإقششدار هي بأجرة

يعشد ل أن بششرط ساششهم ألشف مإن للمولى بسهم المستأجر
انضششمامإه بسششبب المسششاقاة عقششد في فاحشا غبنا عرفا ذلك
بهششا الموثششوق الجرة بزيادة مإجبور نقصا وكونه الجارة لعقد
تآنجششبر فل مإتباينتششان صأششفتان أنهما حاصأله بما البلقيني ورده

بششأن لششه الزركشششي اساتشششهاد ينششدفع وبششه بششالخرى إحششداهما



إبقششائه فششي والغبطة مإعيبا للمولي اشتراه مإا وجد إذا الولي
اعتمششاده بعششد زرعششة أبششو له انتصر لكن أرش بل ولو أبقاه،

يفعلششون الفقهششاء والقضاة النظار عدول يرى زال مإا بأنه له
العقششدين أحششد فششي الغبششن اغتفششروا وبأنهم به ويحكمون ذلك

علششى المششترتآب فيششه المصششلحة لتعيششن الخششر فششي لساششتدراكه
والثمر.  الشجر ضياع تآركها

العنششب بششه وألحق النخل في والعنب) للنص النخل ومإوردها(
صأششاحب وتآجششويز الخششرص وإمإكششان الزكششاة وجششوب بجششامإع
بششأنه فيششه مإنظششر مإقصششودة النخششل فحششول علششى لها الخصال

اختيششاره علششى بنششاه وبششأنه عليششه المنصششوص مإعنششى في ليس
الشششجار ساششائر فششي القششديم (وجوزهششا قششوله فششي للقششديم

أو ثمششر مإششن السابق الخبر في > لقوله108المثمرة) <ص: 
رخصششة لنهششا المنششع، والجديششد واخششتير الحاجششة ولعمششوم زرع

صأششححه كمششا المقششل فششي يمتنششع وعليششه بموردهششا فتختششص
إذا والعنششب للنخششل تآبعششا مإثمششرة أشجار على وتآصح المصنف

إفرادهششا تآعششذر بعضششهم وشششرط كششثرت وإن بينهمششا كششانت
ثششم يششأتآي مإا جميع هنا فيأتآي وعليه المزارعة نظير بالسقي

عليششه المسشاقي رؤيشة ويشششترط بعششده ومإا العامإل اتآحاد مإن
كأحششد مإبهششم علششى ول مإرئششي غيششر علششى يصششح فل وتآعيينششه

السششابق الصششورتآين إحششدى خلف فيششه يششأتآي ول الحششديقتين
المششذاهب باتآفششاق المخششابرة) قيششل تآصششح ول(المساقاة.  للزوم

بأصأششله كمششا عليهششا المعامإلششة الرض) أي عمششل (وهي الربعة
هششذه وهششي بقششوله هنششا إليششه وأششار الروضششة فششي بشه وعششبر

ول العامإششل مإششن والبششذر مإنهششا يخششرج مإششا (ببعششض المعامإلششة
المالششك) للنهششي مإششن والبششذر المعامإلششة هششذه وهششي المزارعششة
بالجششارة الرض مإنفعششة تآحصششيل ولسششهولة عنهمششا الصششحيح

شششرط إذا مإششا علششى الحششاديث وتآششأولوا جوازهما جمع واختار
عمششر بعمششل واساششتدلوا أخرى ولخر مإعينة قطعة زرع لواحد
> وقششائع109<ص:  بأنهششا ويرد المدينة وأهل عنه الله رضي
المخابرة وفي وفيها تآبعا لكونها المزارعة في مإحتملة فعلية
مإششن بجزء أرض على زارع ومإن التآية الطرق بإحدى لكونها
المصششنف، به أفتى مإا على أجرتآه لزمإه بعضها فعطل الغلة
البحششر ففششي زعششم كمششا وليششس الفششزاري التششاج غلطششه لكششن

عليه. كلمإه فيحمل المخابرة في لكن به أفتى بما التصريح
صأششحة مإششع السششقي تآششركا لششو الفلحا بششأن السششبكي وصأششرحا

حفظه وعليه يده في لنه ضمنه، الزرع فسد حتى المعامإلة



فيها زرع ل أرض (بياض) أي العنب النخل) أو بين كان (فلو
النخششل) علششى المساقاة مإع عليه المزارعة (صأحت شجر ول
مإششر مإششا حمششل وعليششه الفراد لعسر للمساقاة تآبعا العنب أو

(بشششرط والششزرع الثمششر ششطر علششى خيششبر أهششل مإعامإلة مإن
زارعششه مإششن غيششر ساششاقاه مإششن يكون ل أن العامإل) أي اتآحاد
(وعسششر) التبعيششة عششن يخرجها بعامإل إفرادها لن تآعدد، وإن
وإن التآششي قولهم بل لجمع خلفا الوجه على بابه على هو

عبششارة فششي التعششذر حمششل فتعيششن فيششه صأششريح البيششاض كششثير
(إفراد المإكان بعدم آخرين تآعبير وكذا عليه وأصألها الروضة

لن الزراعششة، بالعمششارة) أي (البيششاض و) إفراد بالسقي النخل
أنششه (والصأششح أحدهما تآعسر بخلف حينئذ تآتحقق إنما التبعية

التابعششة والمزارعششة المساقاة بينهما) أي يفصل ل أن يشترط
يشششترط وأنششه التبعيششة لتحصششل التآصششال علششى بهمششا يأتآي بل

زارعششه ثششم فقبل النصف على سااقيتك قال فلو العقد اتآحاد
يزيششل العقششد تآعششدد لن المزارعششة، تآصششح لششم البيششاض علششى

المزارعششة) علششى يقششدم ل (أن يشششترط أنه (و) الصأح التبعية
علششى يتقششدم ل التششابع لن عقبهششا، بهششا يششأتآي بششأن المسششاقاة

لنششه يششزرع، مإششا بيان الدارمإي > واشترط110<ص:  مإتبوعه
(و) الصأششح الجششارة في بيانه اشتراط عدم فارق وبه شريك

(كقليلششه) الشجر مإغارس بين مإا اتآسع البياض) بأن كثير (أن
(أنششه (و) الصأح تآختلف ل والحاجة الفراد تآعسر الفرض لن

والزرع) فيجوز الثمر مإن المشروط الجزء تآساوي يشترط ل
الزراعششة لن للعامإششل، مإثل الثمششر وربششع الششزرع نصششف شرط

التفاضششل وكون مإستقل عقد حكم في هي تآابعة كانت وإن
لهششا وإزالتششه هششذه بين ويفرق مإمنوع أصألها مإن التبعية يزيل
قبششل يحتششاج حتى بخمسة والثمرة بعشرة الشجرة بعتك في
قبششل الثمششرة بششأن مإششر مإششا علششى القطششع لشششرط الصلحا بدو

غيششر مإششن وحدها عليها العقد يراد ل اتآفاقا صأالحة غير بدوه
لما هنا البياض كذلك ول قوي لمتبوع فاحتاجت قطع شرط

كلمإهمششا وقضية كثيرين عند مإستقلة المزارعة جواز مإن مإر
و) الصأششح(صأششلحه.  يبششد لششم زرع مإر فيما بالبياض يلحق أنه

يكششون أن يشششترط للمساقاة) بل تآبعا يخابر أن يجوز ل (أنه
فششي تآبعا المزارعة في ورد الخبر لن النخل، رب مإن البذر
ليشس إنشه حيشث مإشن المسششاقاة مإعنشى في وهي خيبر قصة
يكششون فششإنه المخششابرة بخلف العمششل إل فيهمششا العامإل على
الششوارد بأن التعليل هذا السبكي واعترض والبذر العمل عليه



المخابرة هي فتكون مإنهم البذر أن ظاهره الخبر طرق في
مإلكششه نمششاء للمالك) لنه فالمغل بالزراعة أرض أفردت (فإن

وسالم له كانت وآلتآه) إن ودوابه عمله أجرة للعامإل (وعليه
يسششلم لم إذا أمإا مإجانا يحبط ل وعمله العقد لبطلن الزرع

لكلم المصششنف تآصششويب مإششن أخذ مإا على للعامإل شيء فل
تآلشف إذا فيمشا الفاساشدة الششركة مإشن نظيشره فشي المتشولي

شششيء للمالششك يحصششل لششم لنششه للعامإششل، شيء ل أنه الزرع
المسششاقاة لتآحاد أوجه الفاساد القراض على قياساه بأن ورد

فششي بششه أشششبه هنششا فالعامإششل الحكششام أكششثر فششي والقششراض
أن والعامإششل الشريك بين الفرق وكان الشريك مإن القراض
أجرتآششه وجششوب فششي فاحتيششج نفسششه مإلششك في يعمل الشريك

أو والمساقاة القراض في العامإل بخلف شريكه نفع لوجود
البششذر يتبششع الششزرع لن للعامإششل، فالمغششل بالمخششابرة أفششردت

فالغلششة لهما البذر كان ولو مإثلها، أجرة الرض لمالك وعليه
علششى مإنششافعه مإششن أصأششرف مإششا أجششرة الخر على ولكل لهم

إفششراد أجرة) فششي ول لهما الغلة جعل وطريق(صأاحبه.  حصة
البششذر) (بنصششف العامإششل المالششك يسششتأجره) أي (أن المزارعة

الرض نصششف فششي البذر الخر) مإن النصف له (ليزرع شائعا
إعششارة جواز علم وبهذا الرض) مإشاعا نصف (ويعيره مإشاعا

ونصششف > البششذر111<ص:  بنصششف يسششتأجره (أو المشششاع
البششذر الخششر) مإششن النصششف لششه (ليزرع الرض) شائعين مإنفعة

مإناصأششفة الغلة في الرض) فيشتركان مإن الخر النصف (في
مإششن يسششتحق العامإششل لن الخششر، علششى لحششدهما أجششرة ول

مإششن يسششتحق والمالششك الششزرع مإن نصيبه بقدر الرض مإنفعة
هششذه الولششى وتآفششارق الششزرع مإششن نصيبه بقدر العامإل مإنفعة

مإششن يتمكششن وثششم ومإنفعششة عيششن وهنششا عيششن ثششم الجششرة بأن
ل وهنششا الجرة ويأخذ الرض نصف في الزراعة بعد الرجوع
نصفها قيمة لزمإه المدة في الرض مإنبت فسد ولو يتمكن،

أن أيضششا الطششرق ومإششن مإضششمونة العاريششة لن هنششا، ل ثششم
عملششه بنصششف الرض نصششف ويششؤجره البششذر نصششف يقرضششه
طرقششه فمششن العامإششل مإششن البذر كان فإن آلته مإنافع ونصف

عملششه ونصششف البذر بنصف الرض نصف العامإل يستأجر أن
نصششف يششؤجره أن طرقششه فمششن مإنهما أو آلتآه مإنافع ونصف
الجارات هذه في ويشترط وآلتآه عمله مإنافع بنصف الرض
التآية.  شروطها جميع وجود



للزراعششة وهيأهششا فحرثهششا أرضششه زرع فششي لغيششره أذن )فششرع(
إذن غيششر مإششن مإثل بيعها أو رهنها فأراد بذلك قيمتها فزادت

العمششل ذلششك بششدون بهششا النتفششاع لتعششذر يصششح لششم العامإششل
الزائششد العمششل ذلششك فششي مإرهونة صأارت ولنها فيها المحترم

الثششوب حبششس القصششار لنحششو بششأن صأششرحوا وقششد قيمتهششا، بششه
قيمششة غششرم إذا وللغاصأششب يسششتوفيها حششتى بششأجرتآه لرهنهششا
غرمإششه مإششا لششه يششرد حششتى حبسه المغصوب وجد ثم الحيلولة

 .مإر مإا على

ولششزوم الخيششرة الثلثششة الركششان بيششان فصل) فششي(     
بهمششا) فلششو الثمششر تآخصششيص يشترط( العامإل وهرب المساقاة

ووقششع بتفصششيله القششراض فششي مإششر فكمششا لثالث بعضه شرط
أن علششى بصحيح وليس ذلك بعض في بينهما الفرق لشارحا
مإششع بتششأمإله يعششرف كمشا أيضششا صأششحيح غيششر نفسشه في فرقه

ويششرده ه، ا بششالثمر اختصاصأششهما العبارة صأواب قيل كلمإهم،
عليششه والمقصور المقصور على تآدخل الباء أن ويأتآي مإر مإا

ففشي القشراض فشي مإشر مإشا نظير فيه) بالجزئية (واشتراكهما
ك كلهشا الثمرة أن على فشي لشه أجشرة ول تآفسشد لشي أو ل

نظيششر لششه شيء ل وأنه الفساد علم > إن112<ص:  الثانية
للخششر والعنششب لواحششد الثمششر شششرط إن أيضا وتآفسد مإر مإا

أيضششا مإنششه يفهششم قششد لنششه قبله، مإما فهمه مإع لهذا واحتياج
لحششدهما بكششونه فيصششدق لثششالث شرطه إخراج به القصد أن

لهمششا بكششونه يصششدق والشركة الختصاص مإع لنه بعده، ولما
فل عينششه أو غيششره سااق ذمإته على سااقاه ولو البهام، على
ول للمالششك والثمششر العقششد انفسششخ المششدة ومإضششت فعل فإن

فلششه وإل العقد فساد علم إن للثاني ول مإطلقا للول شيء
فششي مإششر مإا نظير فسدت حيث وكذا الول على مإثله أجرة

لحمله بيننا بالجزئية) ومإنها (بالنصيبين (والعلم) مإنهما القراض
فششاوت ولششو فيه، مإر مإا جميع (كالقراض) في المناصأفة على
فششي مإششا علششى يصششح لششم المشششروط الجزء في الشيئين بين

وشششماريخه القنششو ومإثلششه بششالثمر وخششرج واعششترض الروضششة
تآرجيحششه يتجه وجهين أحد على العرجون وكذا وأصأله الجريد

فششي المششذكورة مإدلولتآه أحد هو كما القنو أصأل به أريد إن
الششركة ششرطت فششإن المالشك بشه يختشص والليف القامإوس

رأيششت ثششم قضششيتها خلف لنه فسادها، أوجههما فوجهان فيه
قطعششا بطششل للعامإششل شششرط أو أوجه الصحة إن قال شيخنا



عقششد إن ومإحلششه الثمششر بظهششور حصته يملك العامإل أن ومإر
بعشد المسششاقاة صأشحة والظهشر(بالعقد. مإلك وإل ظهوره قبل

عششن أبعششد لنششه أولششى، بششل ظهورهششا قبششل الثمرة) كما ظهور
فليششس المعششدوم مإنزلششة نششزل كششثيرا فيه الفة ولوقوع الغرر

مإطلقششا (لكن) ل النخل مإن جزء كاشتراط مإنه جزء اشتراط
ولششو بعششده، بخلفه العمل مإعظم الصلحا) لبقاء بدو (قبل بل
ساششاقاه ولو(إجماعا.  قيل بل قطعا فيمتنع كالبيع البعض في

مإشددة فتحتية للمهملة فكسر بفتح مإغروس ودي) غير على
أثمر إذا ثمرتآه الشجر) أو ويكون (ليغرساه النخل صأغار وهو

مإثششل فششي تآششرد ولم رخصة يجز) لنها > لم113<ص:  (لهما
مإنعهششا الربعششة المششذاهب قضششية عششن السششبكي وحكششى ذلششك

إجمششاع غيششره ونقل بها الحنابلة قضاة حكم على به مإعترضا
مإششن جمششع كلم قضششية بششأن مإعششترض لكنششه ذلششك على المإة

أجششرة الرض لششذي وعليششه لمششالكه والشششجر جوازهششا السششلف
واللت العمششل أجرة والشجر الرض ذي على أن كما مإثلها
كششان) (ولششو العارية آخر مإر مإا هنا والبقاء القلع في ويأتآي
(جششزءا عكسششه أو فقبششل له) مإعامإلة وشرط (مإغروساا الودي

غالبشا فيهشا يثمششر مإششدة لشه قششدر فشإن العمل على الثمر مإن
الشششهور بمثابششة حينئششذ لنها فيه، ثمرة أكثرها كان صأح) وإن

هششذه وفششي لششه شششيء فل تآثمششر لم فإن الواحدة السنة مإن
الثمششرة فششي حقششا للعامإششل لن الشششجر، بيششع يصششح ل الحالششة

غالبششا فيهششا (وإل) يثمششر بعضششها اساششتثنى البائع فكأن المتوقعة
أم غلب أم العدم أعلم ساواء العوض عن لخلوها (فل) يصح

لنششه الخيرتآيششن، فششي الجششرة لششه نعم الحال جهل أم اساتويا
علششى وعششدمإه الحتمششالن) للثمششار تآعششارض إن (وقيششل طششامإع
وجششود الظششاهر بأن > ورد114<ص:  (صأح) كالقراض السواء
إذا الشششجر شششريكه) فششي مإسششاقاة ولششه(هششذا.  بخلف الربششح
بينهمششا كششان إذا حصششته) كمششا (علششى (زيادة) مإعينششة له شرط

لششم حصششته قششدر شششرط فإن الثمرة ثلثي له وشرط نصفين
له شرط إذا مإا بخلف له أجرة ل وكذا العوض لعدم يصح
كششونه يجششب الجيششر عمششل بششأن هذا واساتشكل مإر كما الكل
صأششورة بششأن السششبكي وأجششاب المسششتأجر مإلششك خششالص فششي

أبششو صأششور وبهششذا نصششيبي علششى ساششاقيتك يقششول أن المسششألة
ل أنه كالمتن غيرهما كلم ظاهر لكن قال كالمزني، الطيب

وعليشه أي الحديقشة هشذه جميشع علشى وقشوله ذلك بين فرق
فششي يغتفششر ل مإششا المسششاقاة فششي يغتفششر بششأنه يجششاب فقششد



علششى يشششترط ل (أن المسششاقاة ويشششترط) لصششحة(الجششارة. 
أنهششا قريبششا ساششنذكر أعمالها) التي جنس مإن ليس مإا العامإل

فششي كششونه ويششوجه زعمششه لمن خلفا عليه اعتراض فل عليه
مإششا عليشه ششرط لششو مإا حكم ذكر ثم عليه مإا قدم القراض

فيهششا وليششس قليلششة ثششم العمششال بأن هنا وعكس عليه ليس
وهنششا حكمهششا ذكششر ثششم فقششدمإت، خلف ول تآفصششيل كششبير

فشإذا عليهششا الكلم لطشول أخشرت ثششم حكمهششا فقدم بالعكس
لنششه العقششد، يصششح لششم الحديقششة جدار كبناء ذلك عليه شرط

المالششك علششى العامإل على شرطهما وكذا عوض بل اساتئجار
وبه المالك على شرطه يضر ل أنه البويطي ونص كالسقي

ل (بالعمششل) نعششم ينفششرد) العامإششل (وأن ضششعيف الدارمإي جزم
القراض في مإر مإا نظير مإعه المالك عبد عمل شرط يضر

هنا فيأتآي المالك على المساقاة أعمال بعض لن أولى، بل
شششاء مإششتى الحديقششة) ليعمششل فششي (واليششد ثششم مإششر مإششا جميششع

مإششع ولو > مإثل115<ص:  عبده أو المالك بيد كونها فشرط
(بتقششدير تآفصششيل ل العمل) جملة (ومإعرفة يفسدها العامإل يد

الثمششر فيششه يطلششع مإششا مإششدتآها أقششل إذ أقششل كسششنة) أو المششدة
العيشن فيهششا تآبقششى مإششدة أكشثر) إلششى (أو العمل عن ويستغني

لزم عقششد لنهششا مإؤبدة، ول مإطلقة تآصح فل للساتغلل غالبا
والسششنة القششراض فيششه خششالفت مإمششا وهششذا كالجششارة، فكششانت

أدركششت ولششو علمششاه، إن غيرها شرط ويصح عربية المطلقة
انقضت وإن أجرة بل بقيتها عمل المدة انقضاء قبل الثمرة

التبقيششة المالششك وعلششى مإنششه حصششته فلششه بلششح أو طلششع وهششو
شششركة بششأن والشششريكين هذا بين ويفرق الجذاذ إلى والتعهد
بسببها يلزمإه فلم مإنه مإقصودة غير تآابعة وقعت هنا العامإل
التششوقيت يجششوز ول(بعدها.  حدث فيما للعامإل حق ول شيء

الصأششح) (فششي السششبكي قششاله كمشا جششذاذه الثمششر) أي بششإدراكا
وصأششيغتها) صأششريحة( يتششأخر وقششد يتقششدم قششد فششإنه بششه للجهششل
العنششب النخششل) أو هششذا علششى (ساششاقيتك صأرائحها فمن وكناية

سالمته أو( لها الموضوع > لنه116<ص:  الثمرة (بكذا) مإن
مإششن كششل لداء بكششذا تآعهششده أو عليششه اعمششل لتعهده) أو إليك

الرفعششة ابششن اعتمششد ثششم ومإششن الول مإعنششى الثلثششة هششذه
كنايششة أنهششا والذرعششي السششبكي اعتمششده الذي لكن صأراحتها،
ومإششن الششبيع فششي مإر مإا نظير مإتصل القبول) لفظا (ويشترط

التششأقيت عدم إل ثم فيها مإر مإا هنا الصيغة في اشترط ثم
دون نششاطق مإن ولو النية مإع وبكتابة أخرس بإشارة (وتآصح



بغير ولو العقد، في له التعرض يشترط العمال) فل تآفصيل
كمششا العششرف فيهششا المحكششم لن الوجه، على المساقاة لفظ
الغششالب) العششرف علششى ناحية كل في المطلق (ويحتمل قال
وعرفششاه غششالب عرف كان إن هذا ذلك مإثل في يحكم لنه
نششائبه أو العامإششل) بنفسششه جزمإششا. (وعلششى التفصششيل وجب وإل

كشل يتكشرر مإما واساتزادتآه الثمر لصلحا إليه يحتاج (مإا عمل
طششرق كإصأششلحا وتآششوابعه بعروقششه يشرب لم كسقي) إن سانة
وساششدها القنششاة أي الساقية رأس وفتح الدولب وإدارة الماء
 السقي عند

حقيقتششه يحيششل للسششقي تآوابششع ذكششر مإششا جعل يقال (تآنبيه) قد
فل يحصششله مإششا وبتششوابعه المششاء إيصششال بششه أريششد أنه وجوابه

(وإصألحا وغيره طين مإن الماء مإجرى نهر) أي (وتآنقية إحالة
المششاء) فيهششا يثبششت (الششتي النخششل حول الحفر الجاجين) وهي

بعششض وضششع (وتآلقيششح) وهششو فيهششا يغسل التي بالجانة شبهت
رطبششا حشششيش) ولششو (وتآنحيششة أنششثى طلششع علششى ذكششر طلششع

(وقضششبان اليششابس أنششه الشششهر كششان وإن لغششة عليه وإطلقه
ل لنششه بالعمششل، عليه مإا وقيدنا ذلك العرف مإضرة) لقتضاء

تآحفششظ وقوصأششرة بششه يلقششح طلششع فنحو أصأل عين عليه يجب
بششه) أي جششرت (وتآعريششش المالششك علششى الطيششر عششن العنقششود

ووضششع عليششه الكششرم ليمتششد المحل ذلك (عادة) في التعريش
الحاجششة عنششد الشششمس عششن لهششا صأونا العناقيد على حشيش

ساششارق نحو مإن الجرين وفي النخل الثمر) على حفظ (وكذا
لبسششتان كششبر أو السششراق لكششثرة بششه يتحفششظ لششم فإن وطير

الششذي الذرعي قال لكن إطلقهم، اقتضاه كما عليه فالمؤنة
المالك على بل مإاله مإن عليه يكري أن يلزمإه ل أنه يقوي

الصأششح) لن فششي (وتآجفيفششه قطعششه وجذاذه) أي( عليه مإعونته
لها الروضشة فشي الشذي نعشم بهمشا يحصل الصلحا تآقييشد وأصأ
بششأن مإعششترض لكنه شرطاه أو اعتيد إذا بما التخفيف وجوب
الصأششح مإقابششل إذ مإطلقششا وجوبه مإن المتن أطلقه مإا الوجه

يسشششعه ل إذ والششششرط العشششادة انتفشششاء عنشششد إل يتشششأتآى ل
الثمششرة ونقششل وتآهيئتششه مإوضششعه إصألحا وجب وإذا مإخالفتهما،

> يصششح117<ص:  عليششه ومإششا الشششمس فششي وتآقليبهششا إليششه
اساتحق بإذنه المالك على مإا فعل ولو له، المالك اساتئجاره

ه تآنزيل الجرة عليه ض لغيشره قشوله مإنزلشة ل ه دينشي اق وب
أنششه ذكروا مإا أن كلمإهم وظاهر ثوبي اغسل له قوله فارق
ل عششادة علششى فيششه تآعويششل غيششر مإن المالك أو العامإل على



أن علششى بنششاء ظششاهر وهششو له مإخالفة عادة إلى فيه يلتفت
مإششا وهششو ساششبقه عرفا خالف إذا به يعمل ل الطارئ العرف

الوصأية في كلمإهم بل قواعده في الزركشي كلم عليه دل
علششى ذكششروه مإششا أن فبحششث فيششه صأششريح وغيرهمششا واليمششان

صأششحيح، غيششر لزمإششه المالك على شيء مإنه اعتيد لو العامإل
كمششا بقدره حصته مإن نقص عليه مإا بعض العامإل تآركا ولو
ساششنة كششل يتكرر ول الصأل حفظ به قصد ومإا(الجعالة.  في

ومإعششول وفششأس ودولب بششاب نحششو الحيطششان) ونصششب كبنششاء
باتآبششاع واساتشششكل الششدولب تآششدير أو تآحششرث وبقششرة ومإنجششل
هششذا بششأن وفششرق الجارة في الخياطة خيط نحو في العرف

حال الثمرة انعقاد نفعه والطلع ودوامإا حال الصنعة قوام به
كششالخيط الطلششع ثششم جعلهششم ويبطلششه بعششد عنششه يسششتغنى ثششم

أن بأصأششل فيه فعمل ينضبط لم هنا العرف أن يتجه والذي
بششه فعمل يضطرب وقد ينضبط، قد وثم المالك على العين

فعلششى جديششد نهششر (وحفر الثاني في البيان ووجب الول في
اتآبششاع الثلششم ساششد فششي وصأششححا فيششه المتعششارض المالك) لنششه

>118<ص:  الجششدار رأس علششى الشششوكا وضع وكذا العرف
فسششدت حششتى عليششه مإا تآركا لو العامإل أن واحد غير وبحث

فششي المششدة أثنششاء اختلفششا لو أنهما زرعة وأبو ضمن الشجار
يمكشن مإشا أعمالهشا مإشن بقشي فشإن لزمإشه بمشا العامإشل إتآيان

الصأششل لن بالعمششل، العامإششل وألششزم المالششك صأششدق تآششداركه
أمإكششن ول شششيء يبششق لششم وإن البينششة إقامإششة ويمكنششه عدمإه

والصأل انفساخها المالك دعوى لتضمن العامإل صأدق تآداركه
وبعششده، العمششل قبششل الجششانبين لزمإة) مإششن والمساقاة(عدمإه. 

دون الجشارة فأششبهت بحالهشا باقيشة أعيشان فشي عملهشا لن
بآفششة كلهششا الثمششرة تآلفت وإن العمال إتآمام فيلزمإه القراض

عششدم مإششع التنضششيض القششراض عامإششل يلششزم كما غصب ونحو
الفششراغ (قبششل حبششس أو مإششرض العامإششل) أو هرب (فلو الربح

مإتبرعششا) المالششك (وأتآمششه فيششه الشششروع قبششل العمل) ولو مإن
العامإششل) لمششا اساششتحقاق (بقششي العامإششل عن بمؤنته أو بالعمل
حضششوره مإع عنه والتبرع بذلك أجنبي تآبرع لو كما له شرط
تآبرعششا ل نفسششه مإال في عمل لو أنه السبكي وبحث كذلك
يسششتحق لششم العامإششل ل المالششك عششن الجنششبي عمششل أو عنششه

ولزوم تآلك لجواز نظر ول ظاهر وهو كالجعالة شيئا العامإل
كالششدين صأشارت العمششال لن الفششرق، يمكششن قلششت فإن هذه
يششأتآي مإمششا وغيششره عنششه الحششاكم اساتئجار مإن يعلم كما عليه



يقصششد لم وإن عنه يقع وهو دينه كقضاء حصته في فالعمل
عششن لششه صأششرف المالك قصده لن مإمنوع، قلت عنه وقوعه

(وإل) عليششه التششبرع بقصششد للششدائن كششالداء فهششو العامإل جهة
ضششامإن لششه يكششن ولششم للحاكم المإر ورفع بإتآمامإه أحد يتبرع
التخلششص يمكن ولم كان أو المساقاة أعمال مإن لزمإه فيما
المسششاقاة ثبششوت يتمششه) بعششد مإششن عليششه الحاكم اساتأجر( مإنه

(قششوله عليششه واجششب لنششه عنده، إحضاره وتآعذر مإثل والهرب
مإششا ينششافي ولعلششه بأيششدينا الششتي بالنسششخ سابق) هكششذا مإا حتى
حاضششر وهششو امإتنششع ولششو فيششه، عنششه > فناب119<ص:  سابق

كششان إذا نصششيبه مإششن ولو وجد إن مإالك مإن يستأجر فكذلك
فششإن وجششده إن مإؤجلة بأجرة يرضى مإن أو الصلحا بدو بعد

مإششن ويششوفي غيششره أو المالششك مإششن عليششه افششترض ذلك تآعذر
بنفسششه المالششك عمششل افتراضششه تآعذر فإن الثمرة مإن نصيبه

ابششن رجحششه مإششا علششى الحششاكم بششإذن ذكششر مإششا فعششل وللمالك
الجششرة الحششاكم لششه قششدر إذا بما السبكي قيده لكن الرفعة،

علششى المسشاقاة كانت إن كله هذا يجز لم وإل الجير وعين
أن لششه ليششس قولهمششا فقضششية العيششن علششى كانت فإن الذمإة

كلششه والثمششر العمششل بتركه انفسخت فعل فإن غيره يستنيب
وقششال الذرعششي قششاله مإطلقششا عنششه يسششتأجر ل أنششه للمالششك
قطعششا، عنششه يسششتأجر ل المعيششن وصأششاحب والنشائي السبكي

يقششدر) لششم وإن( والصششبر الفسششخ بيششن المالششك يتخيششر ولكششن
حاضرا أو العدو مإسافة فوق كان الحاكم) بأن (على المالك

<ص: بمششال لكششن إليششه أجششابه أو التمسششه لمششا يجبششه لششم و
علششى (فليشششهد ظششاهر هششو كمشا قششل وإن لشه > يعطيششه120

أو الرجششوع بشرط يبذل إنما وأنه اساتأجره لمن النفاق) أي
الرجوع بشرط يعمل إنما وإنه بنفسه عمل إن العامإل على
ويصششدق الحكششم مإنزلة حينئذ للشهاد الرجوع) تآنزيل أراد (إن

السششبكي رجحششه كمششا أنفقششه مإششا قششدر فششي المالششك حينئششذ
تآصششديق فششي صأششريح الجمال هرب في كلمإهما بأن واعترض
أنفقششه مإششا عين على الشهاد بعد مإقصر المالك لن العامإل،

لششم إذا أمإششا الحششاكم جهششة مإششن لئتمان مإستند غير كونه مإع
تآعششذر فششإن مإتششبرع أنشه لظهششور يرجششع فل ذكرنششا كمشا يشششهد

عششن حينئششذ عجز فإن نادر عذر لنه أيضا، يرجع لم الشهاد
أجششرة وللعامإل الفسخ فله الثمرة تآظهر ولم والنفاق العمل
مإششات) العامإششل ولششو (لهمششا. وهي فسخ فل ظهرت وإن عمله
مإنهششا) كسششائر العمششل الششوارث أتآششم تآركششة (وخلف العمل قبل



يجششبر بمششاله) ول أو بنفسششه العمل يتم أن (وله مإورثه ديون
كششان إن تآمكينششه المالششك وعلى التركة عين مإن الوفاء على
ة امإتنع فإن بالعمل عارفا أمإينا عليشه الحشاكم اساشتأجر بالكلي
كلششه هششذا يلزمإششه ول العمل فللوارث تآركة يخلف لم إذا أمإا
المعيششن كششالجير بمششوتآه انفسششخت وإل الذمإششة على كانت إن
فيسشششتمر > مإطلقشششا121<ص:  المالشششك بمشششوت تآنفسشششخ ول

ببينة أو عامإل) بإقراره خيانة ثبتت ولو( نصيبه ويأخذ العامإل
لن يششده، تآششزال مإشششرف) ول إليششه (ضششم مإششردودة يميششن أو

فتعيششن الطريششق بهششذا مإنه اساتيفاؤه ويمكن عليه حق العمل
لريبة إليه ضم فإن عليه المشرف وأجرة الحقين بين جمعا
(بششه) أي يتحفظ) العامإششل لم (فإن المالك على فأجرتآه فقط

عامإششل) لتعششذر مإششاله مإششن (اساششتؤجر الخيانششة علششى المشششرف
تآخيششر وإل الذمإششة فششي العامإششل كششان إن هششذا مإنششه الساششتيفاء

الثمشر خشرج (ولشو آنفشا مإشر مإشا نظيشر الوجشه علشى المالشك
(علششى بالحششال (فللعامإششل) الجاهششل المسششاقي مإسششتحقا) لغيششر

فرجششع فاساد بعوض مإنافعه فوت المثل) لنه أجرة المساقي
جاهل فعمل مإغصوب في للعمل رجل اساتأجر لو كما ببدلها

قطعا.  له شيء فل العالم أمإا

الجإارة كتاب
إيجارا بالمد آجره مإن أفصح والكسر الهمزة بتثليث     
اساششم لغششة هششي أجششرا وضششمها الجيششم بكسششر يأجره وبالقصر

بعششوض مإنفعششة تآمليششك وشرعا العقد في اشتهرت ثم للجرة
والباحششة، للبششذل وقبولهششا عوضششها علششم مإنها التآية بالشروط

يملكهششا لششم الششزوج أن على البضع مإنفعة نحو بالخير فخرج
كالحششج والجعالششة المسششاقاة وبششالعلم بها ينتفع أن مإلك وإنما

قششد كششان وإن العششوض علششم فيهمششا يشششترط ل فششإنه بالرزق
علششى وجعالششة مإوجششودة ثمششرة علششى كمسشاقاة مإعلومإششا يكون

الجمششاع قبششل فيهششا والصأششل هنششا للشششارحا مإششا فاندفع مإعلوم
أجششورهن} ومإنازعششة فششآتآوهن لكششم أرضششعن {فششإن مإنهششا آيات

الرضاع وقوع مإفادها إذ مإردودة بها الساتدلل في السانوي
وإل بعششوض فيششه لهن الذن يستلزم > وهو122<ص:  للباء
تآملك هو الذي الساتئجار هو بالعوض الذن وهذا تآبرعا، كان

فسترضششع تآعاساششرتآم وإن أيضششا لششه ويدل إلخ بعوض المنفعة
أراد إن تآقششول أن ولششك اليششة آخششر إلششى الطلق أخششرى لششه

مإششع أو واضششح ذكششروا بمششا فششرده اليجار أصأل على المنازعة



علشى فيهشا دللشة ل إذ لرده ذلك يصلح لم والقبول اليجاب
الصششيغة علششى الششدليل مإششن مإششر مإا وكون بوجه لفظا القبول

فششي النششزاع يمنششع ل مإنششه نششوع لنهششا هنششا، يششأتآي الششبيع فششي
{اساششتئجاره مإنهششا وأحششاديث ذلششك علششى وحششدها بها الساتدلل

وأمإششره الهجرة في دليل والصديق هو وسالم عليه الله صألى
الضششرورة بششل بششالمؤاجرة} والحاجششة وساششلم عليششه اللششه صألى

ولكشونه وعاقششد ومإنفعشة وأجششرة صأششيغة وأركانهشا إليهشا داعيشة
الششدال والمستأجر المؤجر (شرطهما) أي فقال به بدأ الصأل
الشبيع مإشن صأشنف ومإششتر) لنهشا كبششائع( الجشارة لفظ عليهما

كالرشد مإر مإما عاقده في يشترط مإا عاقدها في فاشترط
ولششو لمسلم كافر اساتئجار يصح نعم حق بغير الكراه وعدم
>123<ص:  فيهششا أجششبر ثم ومإن مإكروهة لكنها عين إجارة
مإششن يقصششد ل لمششا نفسششه سافيه وإيجار لمسلم إيجاره على
فيشه مإشر مإشا علشى بشه التشبرع له يجوز ل لنه كالحج، عمله
يششؤدي بيعششه لن إياها، إجارتآه ل نفسه قنه السيد بيع ويصح
لذلك، تآؤدي ل إذ الجارة في يغتفر ل مإا فيه فاغتفر لعتقه

للوقششف أرضششا الخششر أحششدهما فآجر ناظران للوقف كان ولو
زرعششة أبششو بحثششه كمششا فل وإل مإنهمششا كششل اساششتقل إن صأششح

التصششرف علششى اجتماعهمششا اشششترط وصأششيين وبين بينه وفرق
الخشششر مإشششن يششششتري أن لحشششدهما مإحجوريهمشششا مإشششال فشششي

مإششع اجتماعهمشا مإشن هنششا الغرض بوجود للخر عينا لمحجوره
يقششع فششإنه ثششم بخلفششه للغيششر التصششرف بوقششوع التهمششة عششدم

علششى اليجششاب لتوقششف والقابششل المششوجب اتآحششاد مإع للمباشر
فيجششرى كششالبيع هنششا مإنهششا بششد والصششيغة) ل(إذنه.  أو مإباشرتآه

صأششيغة فششي مإر مإا جميع فيها ويشترط المعاطاة خلف فيها
فمششن كنايششة أو صأششريح إمإششا وهششي التششوقيت عششدم إل الششبيع

سانة) مإنافعه مإلكتك (أو أكريتك) هذا أو هذا (آجرتآك الصريح
بانقضششاء ينقضي وهو إنشاء لنه بعده، ومإا لجر ظرفا ليس
التقششدير فششي ونظيششره ساششنة بششه انتفششع نحششو لمقدر بل لفظه
مإائششة اللششه {فأمإششاتآه تآعششالى قششوله اليششة فششي بششه القول على

ظرفششا جعلششه يصششح قلششت فششإن عششام مإائششة وألبثششه عششام} أي
هششو كمششا كاليششة وليششس لتقششدير يحتششاج فل المذكورة لمنافعه
تآقتضششي والظرفيششة الن مإوهششوم أمإششر المنششافع قلششت واضششح
(بكششذا) مإتعينششا أو أولششى ذكششر مإششا تآقششدير فكششان ذلششك خلف

إليششك أساششلمت أو ذمإتششك ألزمإششت بنحششو الذمإششة إجارة وتآختص
فششي أو كششذا صأششفتها دابة وفي هذا خياطة في الدراهم هذه



أو (قبلششت مإتصششل (فيقششول) المخششاطب مإكششة إلششى حملششي
بكششذا شششهرا داري اساششكن الكناية اكتريت) ومإن أو اساتأجرت

وتآنعقششد الكتابششة ومإنهششا بكششذا ساششنة مإنفعتهششا لششك جعلششت أو
أنششه كلمإششه وأفهم مإفهمة أخرس وبإشارة وإيجاب باساتيجاب

ول حينئششذ الجهالشة لنتفششاء الجششرة وذكششر التششأقيت مإششن بد ل
ومإششورد الن مإششن يقششول أن فيششه نوزعا وإن عندهما يشترط

الششتي العيششن ل المقصششودة لنها المنافع، والذمإة العين إجارة
مإحقششق غير الخلف الشيخين وقول الجمهور عند مإحلها هي

لششه بششأن فيه نازعوهما اتآفاقا مإنهما لكل النظر مإن بد ل إذ
الششذي جملتهششا ومإن أكثرها في نظر > لكن124<ص:  فوائد

(بقششوله الجششارة انعقادهششا) أي والصأششح( قششوله فيششه ينظششر لم
لن بكششذا، مإثل ساششنة الششدار (مإنفعتهششا) أي أكريتششك آجرتآك) أو

أن وادعششاء تآأكيدا ذكرها فيكون مإنها المقصودة هي المنفعة
مإمنششوع للمنفعششة يضششاف فل للعيششن مإضششافا وضع إنما لفظها
بعتششك) أو (بقششوله انعقادهششا مإنششع (مإنعهششا) أي (و) الصأح وقوله

فل العيششن لتمليششك مإوضششوع البيع لفظ (مإنفعتها) لن اشتريت
واختششار الجششارة بلفششظ ينعقششد ل كمششا المنفعششة فششي يستعمل

بيششع هششي إذ مإنششه صأششنف فإنهششا بالمعنى اعتبارا المقابل جمع
قيل كناية، ذلك أن الول على الوجه كان ثم ومإن للمنافع

ذمإتششك كششألزمإت الذمإششة إجارة دون العين إجارة في كله هذا
الذمإششة إجششارة فششي ذلششك يجششري بششل نظششر وفيششه ه، ا كششذا

كذا.  صأفتها دابة مإنفعة بعتك أو كآجرتآك
يقيششده العقششار) لششم كإجششارة العيششن على واردة قسمان وهي(

يثبششت ل لنه الذمإة، إجارة فيه يتصور ل أنه ليفيد بعده بما
اتآضششحت الدابششة ضد ولكونه آدمإي شخص) أي أو (ودابة فيها

(مإعينيششن) قششوله فششي لشششرفه المششذكر فيهششا المغلششب التثنيششة
> وبحششث125ص: < والذمإششة العيششن إجششارة فيهمششا فيتصششور

بالعين والمراد بالعقار ل بهما السفن إلحاق البلقيني الجلل
صأششورة وفي به العقد يتقيد مإحسوس وهو الذمإة مإقابل هنا

الششذي مإحلهششا وهششو المنفعششة مإقابششل آنفششا السششابقة الخلف
بششأجرة العمششل في لغيره العين أجير أذن ولو مإنه، يستوفى

الفسششاد علششم إن للثششاني ول مإطلقششا للول أجششرة فل فعمششل
(و) ظششاهر هششو كمششا الول علششى أي المثششل أجششرة فلششه وإل

(مإوصأششوفة) بالصششفات دابششة) مإثل كاساتئجار الذمإة (على واردة
يلزمإششه أن ومإنه ذمإته) عمل يلزم (بأن أيضا (و) يتصور التآية
يسششلم أو التآي بناء) بشرطهما أو (خياطة أو كذا إلى حمله



مإثل مإكة إلى لتحمله مإوصأوفة دابة في أو أحدهما في إليه
لكششذا كششذا) أو (لتعمششل اكتريتششك اساتأجرتآك) أو قال (ولو بكذا

بينهمشا فشرق وزعشم الصشيغ هشذه بين فرق فل كذا لعمل أو
الخطاب لن مإحله، في ليس تآسكن وأن بالسكنى كالوصأية

ثششم كششذلك ول بششذينك الحكششم يفششترق فلششم للعيششن مإعيششن هنا
بعيشششن ارتآباطهشششا علشششى دال الخطشششاب عيشششن) لن (فإجشششارة
القصششد (ذمإششة) لن (وقيل) إجششارة عينك كاساتأجرت المخاطب

ذلششك بمنششع ويششرد فششاعله لعيششن نظششر غير مإن العمل حصول
الذمإششة) إجششارة فششي يشششترط و( الخطاب عليه دل لما نظرا

فششي الجششرة (تآسششليم ساششلم أو إجششارة بلفششظ عقششدت إن
فيمتنششع المنششافع في سالم لنها السلم، مإال المجلس) كرأس

ل أم العقششد عششن فيها العمل أتآأخر ساواء الجرة تآأجيل فيها
وإنمششا مإنهششا والبششراء وعليهششا بهششا والحوالششة عنهششا والساششتبدال

فششي يشششترطوه ولششم الجارة بلفظ العقد في ذلك اشترطوا
فششي ساششلم أنشه مإششع الششبيع بلفششظ الذمإششة فششي مإششا على العقد

علششى بورودهششا الجششارة > لضششعف126<ص:  أيضششا المعنششى
الذمإششة فششي مإششا بيششع كششذلك ول دفعة اساتيفائها وتآعذر مإعدوم
المجلششس. فششي الجششرة قبششض باشتراط ضعفها فجبروا فيهما

(ل فحينئششذ الششبيع فششي كششالثمن فيهششا العيششن) الجششرة وإجششارة(
فششي الذمإة في والتي المعينة الجرة قبض ذلك) أي يشترط

لتسليمها العقد مإحل يتعين نعم المبيع (فيها) كثمن المجلس
(فيهششا) أي الجششرة (ويجششوز) فششي السلم في فيه مإر مإا على

كششانت) (إن لكششن والتأجيششل) للجششرة (التعجيششل العيششن إجششارة
عنهششا والساششتبدال تآؤجششل ل العيششان الذمإششة) إذ (فششي الجششرة

(وإذا يشأتآي كمشا مإطلقششا مإنهشا والبششراء وعليهششا بهشا والحوالشة
(تآعجلششت) كثمششن تآعجيششل أو تآأجيششل ذكششر عششن أطلقت) الجرة

يسششتحق ل لكششن بالعقد، يملكها المؤجر ولن المطلق المبيع
مإر فكما البداءة في تآنازعا فإن العين بتسليم إل اساتيفاءها

انت) الجشرة (وإن الشبيع في أو بعيشن ربطهشا (مإعينشة) بشأن ك
وإن العقشد الحشال) بنفشس فشي (مإلكت الذمإة في أو مإطلقة

ك كمشا مإؤجلة كانت ة المسشتأجر يمل إجشارة فشي بشه المنفع
علششى الزمإششان مإششن جزء مإضى كلما مإراعى مإلك لكنه العين

ذلششك يقابششل مإششا علششى اساششتقر المؤجر مإلك أن بان السلمإة
تآفويتهششا أو المنششافع باساششتيفاء إل تآسششتقر ل أنهششا وساششيذكر

فششي ولششو مإنهششا البششراء صأششحة مإؤجلة ولو حال مإلكها وقضية
الثمششن مإششن كششالبراء فكششان فيهششا خيار ل لنه العقد، مإجلس



فكششأنه العقد كزمإن الخيار زمإن لن قبله، بخلفه لزومإه بعد
(كششون الجششارة > (ويشششترط) لصششحة127<ص:  ثمن بل باعه

وإل الذمإششة في كانت إن وصأفة وقدرا مإعلومإة) جنسا الجرة
فششي مإششر مإششا نظيششر والذمإششة العيششن إجششارة في مإعاينتها كفت

إجششارة إنششه قلنششا إن مإسششتثنى بششالرزق الحششج وجششواز الثمششن،
لششدار تآصششح) الجششارة (فل العبششادة هششذه تآحصششيل فششي تآوساششعة

بفتششح (العلف) لها بفعل أو بصرف لدابة (و) ل (بالعمارة) لها
بهمششا للجهششل المصدر بخطه كما وبإساكانه به المعلوف اللم

أو عمارتآهششا في تآصرف أن على بدينار أو بعمارتآها كآجرتآكها
صأششرف فششإن مإجهولششة الجرة فتصير بالمصرف للجهل علفها
فل وإل التششبرع قصد عدم مإع للذن رجع بها الرجوع وقصد

وإن كششذلك الحكششم وأن للغلششب بالجهششل التعليل أن والوجه
فالحاصأششل. البششائع يحصده أن بشرط زرع كبيع المصرف علم
كآجرتآكهششا وإل مإطلقششا بطلششت شششرط هنششاكا كششان حيششث أنششه

فششي لششه أذن إذا أمإششا فل وإل صأششحت عينششت فششإن بعمارتآهششا
به وتآبرع فيه > شرط128<ص:  غير مإن العقد بعد صأرفها

للحاجششة فيه والمقبض القابض اتآحاد واغتفر فيجوز المستأجر
المسششتأجر مإششن للقابض تآنزيل اتآحاد ل الحقيقة في أنه على
ضششمنية وكالة المؤجر على الوكيل مإنزلة مإعينا يكن لم وإن

رجحششه كمششا وقششدره النفششاق أصأششل فششي المسششتأجر ويصششدق
لئقششا قششدرا ادعى إذا بما تآقييده ويتعين ائتمنه لنه السبكي،

لبينششة احتششاج وإل أولششى بششل الوصأي في يأتآي مإا نظير عادة
بالتصششرف أتآيششت الوكيششل قششال لششو بقششولهم اعششترض أنه على

ل ثششم بششأنه ويششرد الموكل، صأدق الموكل وأنكر فيه المأذون
وجششود وهششو الخششارج وهنا عدمإه والصأل الوكيل يصدق خارج

يصششدق عليها مإالكها إنفاق عن مإدة الدابة واساتغناء العمارة
لششه الصناع شهادة تآكفي ول البابين بين جامإع فل المستأجر

نحششو اكششترى ولششو وكلؤه، لنهششم كششذا أيديهم على صأرف أنه
شششرط فششإن عمششارة لنحو فيها تآعطلها عادة يعلم مإدة حمام

<ص: فسششدت وجهلششت الجششارة مإششن التعطيل مإدة احتساب
(ليسششلخ) مإذبوحششة ول) اليجششار( بعششده وفيما ففيها > وإل129

مإنششه بالنخالششة) الخششارج أو الدقيق (ببعض ويطحن) برا (بالجلد
الخيريششن أحششد ونعومإششة ورقتششه الجلششد بثخانششة للجهششل كثلثششه

وغيره الدارقطني ولخبر حال عليهما القدرة ولعدم وخشونته
أن الطحان} أي قفيز على {نهى وسالم عليه الله صألى أنه

وصأششورة مإنه مإطحونا قفيزا مإعلوم بحب الطحن أجرة يجعل



فششإن يطلششق أو مإنششه بقفيششز الكششل لتطحن يقول أن المسألة
فضششابط صأح عداه مإا لتطحن هذا مإن بقفيز اساتأجرتآك قال

وجعششل الجيششر بعمل يحصل شيئا الجرة تآجعل أن يبطل مإا
مإمششا العشششر الجششابي أجششرة جعششل مإن اعتيد مإا السبكي مإنه

لششم تآستخرجه مإما العشر نظير لك قيل فإن قال يستخرجه
صأحته ه. ويتجه ا نظر جعالة صأحته وفي أيضا الجارة تآصح

(ولششو يسششتخرجه مإششا بقششدر للجهل مإثله أجرة له لكن جعالة،
مإنششه حصششته أي رقيقششا) لششه (لترضع مإثل امإرأة اساتأجرها) أي

(ببعضه) قوله في المذكور أجرة مإنه جعله بعدمإا له الباقية
بششالجرة الصششحيح) للعلششم علششى جاز الحال (في كثلثه المعين

المكششتري، غيششر مإلششك فششي له المكتري العمل لوقوع أثر ول
مإششن زيششادة لششه شرط إذا شريكه كمساقاة التبع بطريق لنه

ومإششن التفصششيل مإن تآقرر مإا يرده بما للمقابل وانتصر الثمر
إن حششال ببعضششه أي الساششتئجار أن التحقيق السبكي قال ثم

المششراد أن علششى قرينششة تآششدل ولششم أطلق أو الكل على وقع
فششي العمششل لوقوع النص يحمل وعليه يصح لم فقط حصته
فقششط المسششتأجر حصششة علششى أو قصششدا المكششتري غيششر مإلك
اساششتأجرها لششو عمششا احششترازا ببعضششه مإتعلق الحال وفي جاز،

الجشرة أن مإشر لمشا قطعشا يصح فل مإثل الفطام بعد ببعضه
المششرأة بنحششو وخششرج ذاكا إذ بهششا وللجهششل تآؤجششل ل المعينششة
فل ساششخلة أو البلقينششي قال طفل لرضاع مإثل شاة اساتئجار

تآسششليم علششى المششؤجر قششدرة عششدم مإششع الحاجششة لعششدم يصششح
بخلف الفحشششل > لضشششرب130<ص:  كالساشششتئجار المنفعشششة

(كششون أيضششا لصششحتها و) يشششترط( ساششخلة لرضششاع المششرأة
ليحسششن قيمششة لهششا (مإتقومإششة) أي يششأتآي كما المنفعة) مإعلومإة

خسيسششة أو مإحرمإششة كششانت بأن وإل مإقابلتها في المال بذل
للمكششتري واقعششة وكونهششا ساششفها مإقابلتها في المال بذل كان

قصششدا عيششن لساششتيفاء مإتضششمن غيششر عليهششا العقششد وكششون
وإن للرضششاع اساششتئجارها نحو بخلف لثمره بستان كاساتئجار

نعششم العقششد تآنششاوله لما تآابع اللبن لن الكبرى، الحضانة نفى
وكونهششا للحاجشة بمائهشا للنتفششاع بئشر أو قنشاة اساشتئجار يصشح

ل مإقصششودة مإملوكششة مإباحششة وكونهششا العين بقاء مإع تآستوفى
مإسششك اساششتئجار يجششوز كمششا كششثير تآفاحا بخلف للشم كتفاحة

السشبكي فيشه نشازع لكشن الرافعي، ذكره كذا للشم ورياحين
مإنششه القصششد وذاكا الشششم مإنهمششا القصششد هششذين لن وغيششره،

ل بالباحششة وتآبششاحا ككلششب ل بالبششدل تآضمن كثر أو قل الكل



اساششتئجار يصششح فل( كلمإه مإن تآؤخذ القيود هذه وأكثر كبضع
أو قششرآن مإششن حششروف علششى (كلمششة) ومإعلششم على) نحششو بياع

السلعة) إذ روجت (وإن يظهر فيما عادة تآتعب) أي (ل غيره
فششي القيمششة مإسششتقر بمششبيع هذا اختص ثم ومإن لها قيمة ل

ثمنششه يختلششف مإمششا وثششوب عبششد نحششو بخلف كششالخبر البلششد
<ص: نفششع بمزيششد البيششاع مإن بيعه فيختص مإتعاطيه باختلف

بكثرة تآعب فإن يصح لم وحيث عليه اساتئجاره > فصح131
الذرعششي فيششه وبحششث فل وإل مإثششل أجششرة فله كلم أو تآردد
غيششر فتعبششه فيششه تآعششب ل مإششا على اساتأجره أنه الغرض بأن

إل عششادة يتششم ل بششأنه ورد بشه مإتبرعششا فيكششون عليششه مإعقششود
ذلششك الصششورة تآكششن لششم فششإن عليششه كششالمعقود فكششان بششذلك

ه و صأشح بكشذا هشذا بيشع علشى كاساتأجرتآك أرضشيك وأنشا كبع
أجششرة طششبيب أخششذ يمتنع الحياء وفي المثل أجرة وله فسد
هششو مإششا بخلف المشششقة لعششدم بششه ينفششرد بششدواء كلمششة على

لشم وإن أي واحشدة بضشربة ساشيف نحشو اعوجاج إزالة عرف
تآعلمهششا في يتعب الصناعات هذه لن مإشقة، فيها عليه يكن

فشي البغشوي وخشالفه التعب، نفسه عن ويخفف بها ليتكسب
للششتزيين) أو ودنششانير دراهششم (وكششذا الول الذرعي ورجح هذه

خلف الزكششاة فششي ومإششر ساششكتها علششى الضرب أو بها الوزن
يصششح ل التحريششم فعلششى والمثقوبة بالمعراة التزيين حل في

بششه الحراساششة للصششيد) أو (كلب (و) نحو بها للتزين اساتئجارها
الششتزين مإنفعششة الصأششح) لن (في اساتئجاره يصح ل ذلك فإن
أجرتآهمششا غاصأششبهما يضششمن لششم ثششم ومإششن غالبا تآقصد ل بهما
للتزيين يقل لم ولو لمنفعته، ول لعينه قيمة ل الكلب ونحو

مإعلششم غيششر الكلششب نحششو كششان لو كما قطعا يصح لم ونحوه
بصششوتآه للساتئناس طائر اساتئجار في الخلف البغوي وأجرى

علششى قششادرا المششؤجر وكششون(بالجواز.  المتولي وقطع لونه أو
والمسششتأجر وشرعا حسا مإحلها بتسليم المنفعة تآسليمها) أي

ليتمكششن الششبيع فششي مإششر مإمششا أخششذا كذلك تآسلمها على قادرا
>132<ص:  التسششليم علششى القششادر ومإششن مإنهششا المسششتأجر

مإنفعتهششا أو اتآفاقششا إجششارتآه صأششحت رقبتها أقطع فإن المقطع
وإن للمنفعششة مإسششتحق لنششه المصششنف، بششه أفتى كما فكذلك

قبششل الصششداق إيجار للزوجة أن كما الساترداد للسلطان جاز
بانفسششاخ الششزوج إلششى عنها لزواله مإتعرضا كان وإن الدخول
يملششك لششم بششأنه مإحتجيششن عصششره علمششاء خششالفه لكن النكاحا،
مإلكششا مإلكششت والزوجششة كالمسششتعير فهو ينتفع أن بل المنفعة



اليجار في له أذن إذا المإام أن والحق الزركشي قال تآامإا
وبششه ه، ا امإتنع وإل صأح مإصر كديار عام عرف به جرى أو

مإششع إيجاره صأحة وتآوجه المنفعة مإلكه لعدم مإعتمد أنه يعلم
الذن مإنزلة مإنزل بذلك العرف اطراد بأن الخيرة في ذلك
فل(الكلمإيششن.  بيششن قششاله بمششا يجمششع فقششد وحينئذ المإام مإن

شششرعا، تآسششليمها عششن مإالكهششا لعجز مإنى اساتئجار) أبنية يصح
كششذلك بنششاء كششل فششي يقششال وكذا فورا الزالة مإستحقة لنها

ص:< عتقششه نششذر مإن ول مإثل النيل حريم في التي كالبنية
ومإغصوب) لغيششر (آبق اساتئجار ول بيعه في شرط > أو133
عقششب انششتزاعه علششى المششؤجر أو هششو يقششدر ول بيده هو مإن

في يأتآي مإما أخذا مإثل أجرة لها مإدة مإضي قبل أي العقد
الجلل وألحششق كبيعهمششا، وذلششك المإتعششة نحششو مإششن التفريششع
وأنهششم الجشن مإسشكن الشدار أن تآششبين لشو مإشا بششذلك البلقيني

دفعهششم تآعششذر إن ظششاهر وهششو نحوه أو برجم الساكن يؤذون
(و) ل بعششدها الغصششب كطششرو الجششارة بعد ذلك فطرو وعليه

عيششن إجششارة للتعليم وأخرس للحفظ) بالنظر (أعمى اساتئجار
و). (مإطلقششا الذمإششة وإجششارة يد بنحو الحفظ بخلف لساتحالته
(ل مإتوقعة فيها والزراعة مإطلقا للزراعة) أو (أرض لساتئجار

أو كنششداوة نحششوه المعتششاد) أو المطر يكفيها ول دائم لها مإاء
سايل نحو واحتمال حينئذ مإنفعتها على القدرة لعدم ثلج مإاء
يظهششر فيمششا العقششد قبل ولو مإكر، قال إن نعم يؤثر ل نادر

فسششخ فششي تآخيشر بشه لشه يشف لشم إن لنه عليه، ضرر ل إذ
إليهششا المششاء أساششوق أو مإنها لتسقيها بئرا لك أحفر أنا العقد

مإششن مإششدة مإضششي قبشل كشان إن أي صأششحت آخششر مإوضع مإن
لما اساتئجارها للزراعة ب وخرج أجرة لها بها النتفاع وقت
لهششا مإاء ل أن وشرط لها وكذا فيصح الزراعة لغير أو شاء
وبحششث البطلن لطلقهششم مإخالفششا الجوري به صأرحا مإا على

ولششو بئششر، حفششر بنحششو لها مإاء إحداث أمإكن إن أنه السبكي
القشدرة أن الشبيع فششي مإر لما نظر وفيه فل وإل صأح بكلفة
فليقيششد لهششا أثششر ل وقششع لها بكلفة التسليم أو التسليم على

لمششدة يكششن ولششم وقششع لهششا يكششن لششم إذا بمششا بكلفششة قششوله
دائششم) مإششن مإششاء لهششا كان (إن (ويجوز) إيجارها أجرة التعطيل

أو شششرط إن ثششم حينئششذ الزراعششة لسششهولة نهر أو عين نحو
يششدخل، لششم وإل بششه عمششل عدمإه أو دخول شربها في اعتيد

يملششك > ل134<ص:  دخششوله ومإششع يشششمله لششم اللفششظ لن
رجحششه كما المؤجر مإلك على به يسقي بل الماء المستأجر



كاساششتئجار الحمششام اساششتئجار أن الرفعششة ابششن وبحث السبكي
المطششر كفاهششا (إن إيجارهششا وكششذا) يجششوز( للزراعششة الرض
الصأح) في حصولها والغالب المجتمعة الثلوج مإاء أو المعتاد

نحششو أراضششي اساتئجار ويجوز حينئذ الماء حصول الظاهر لن
كششان إن عنهششا المششاء انحسششار بعششد للزراعششة ومإصششر البصششرة

<ص: عششادة وقتهششا رجششي إن انحسشاره وقبششل السششنة يكفيها
وكششالتي بالبصششرة كالمششد بشه وثق إن يعلوها أن > وقبل135
فأقششل ذراعششا عشششر كخمسششة الغالبششة النيششل زيادة مإن تآروى

حصولهما، لغلبة عشر وسابعة عشر ساتة السبكي بها وألحق
أن ويظهششر كششثير وللثانية قليل للولى الحتمال تآطرق ولكن
ولششو مإشاهد، هو كما أيضا حصولها لغلبة كذلك عشر ثمانية
مإششا عيششن بيششن إن إل تآصح لم وللزراعة ومإراحا مإقيل آجرها

ويغششرس النصششف ليششزرع آجششره لو القفال قال ثم ومإن لكل
والمإتنششاع)(مإنهمششا.  كششل عيششن بيششن إن إل يصششح لششم النصششف

اساششتئجار يصششح (فل كالحسششي) السششابق (الشششرعي للتسششليم
(ساششن نحششو مإششن قطعششه أو قلعششه يحششرم مإششا قطششع لقلششع) أو

شششرعا عنششه للعجز آدمإي غير مإن ولو ساليم صأحيحة) وعضو
اللششم مإعهششا صأششعب علششة > أو136<ص:  قششود لنحششو بخلفششه

يششأتآي مإششا نظير يزيله القطع أو القلع إن الخبراء وقال عادة
مإششادة تآحتششه انصششب لكششن السششن، نحو صأح ولو السلعة، في

بحثششه كمششا جششاز بقلعششه إل تآششزول ل قششالوا نزلششة نحششو مإششن
الفصششد لنحششو صأششحتها الذرعششي واساتشششكل للضرورة الذرعي

مإعنششى فششي هششذا بششأن غيششره وأجششاب البيششاع كلمششة نحششو دون
تآعششب فيششه بششل وأقششول تآتعششب ل بضششربة السيف عوج إصألحا
ساششن لقلششع الجششارة وتآنفسششخ ضششربه وإحسششان العششرف بتمييز
إياه، مإستأجر عليه يجبر ول القلع لتعذر ألمها بسكون عليلة
إمإكششان زمإششن ومإضى نفسه سالم إن أجرتآه للجير عليه لكن

(لخدمإششة مإسششلمة نفسششاء (حششائض) أو ول) اساششتئجار(القلششع. 
أمإنششت وإن عيششن > إجششارة137<ص:  قرآن تآعليم مإسجد) أو

بخلف مإنششه مإمنوعششة وهششي المكششث الخدمإة لقتضاء التلويث
كمششا العقششد ينفسششخ الحيششض نحششو وبطرو مإر مإا على الذمإية

إلى يؤدي ل غيره) مإما أو لرضاع (مإنكوحة (وكذا) حرة يأتآي
إذن (بغيشر عيشن إجشارة اساشتئجارها يجشوز فل مإحرمإشة خلشوة
تآرجيح يؤخذ ومإنه بحقه أوقاتآها الصأح) لساتغراق على الزوج

نفسششها فششآجرت طفل أو غائبششا كان لو أنه الذرعي بحثه مإا
واعششتراض جششاز للتمتششع وتآششأهله قششدومإه قبششل ينقضششي لعمششل



بششأنه مإششردود النكاحا بعقد له مإستحقة مإنافعها بأن له الغزي
المإششة أمإششا مإنه مإتعذر وهو ينتفع أن يستحق بل يستحقها ل

فيششه للششزوج تآسششليمها يجششب ل الذي الوقت إيجارها فلسيدها
وليشششس > فيصشششح138<ص:  إذنشششه مإشششع وأمإشششا إذنشششه، بغيشششر

وانقطششاع الحبششل خششوف المرضششعة وطششء مإن مإنعه للمستأجر
الراهششن كمنششع المنششع الصأششحاب وعششن الروضة في كما اللبن

علششى حجششر الذي هو الراهن بأن ويفرق المرهونة وطء مإن
ليششس وإذنششه الششزوج بخلف الرهششن لعقششد بتعششاطيه نفسششه

لرضششاع زوجتششه اساششتئجار ولششه ظششاهر هو كما العقد كتعاطي
اساششتئجار بمنششع السششبكي وأفششتى غيرهششا مإششن أو مإنهششا ولششده

الحششج بيششن مإزاحمششة ل إذ خلفششه والوجششه للحششج العكششامإين
 الزمإنة يستغرق ل لنه والعكم،

ذمإتششك كششألزمإت الذمإششة إجششارة فششي المنفعششة تآأجيششل ويجششوز(
هششي إذ ديششن كششذا) لنهششا شششهر أول مإكششة (إلششى الحمل) لكذا

وكششان ثششم مإششر مإششا تآأجيلهششا فششي يأتآي ثم ومإن مإر كما سالم
التأجيششل إن ثم مإر لما مإستهله هنا الشهر بأول المتن مإراد

يجششوز ول. (الول الشششهر نصف جميع على لوقوعه باطل به
أو بششذلك العقششد فششي صأرحا مإستقبلة) بأن لمنفعة عين إجارة

مإششن أولهششا سانة أو مإستقبلة سانة هذه كإجارة الحال اقتضاه
ل مإزروعششة أرض وكإجششارة أمإششس أولهششا قششال إن وكششذا غششد

بششاعه لو كما وذلك أجرة، لها مإدة مإضي قبل تآفريغها يتأتآى
كما الذمإة إجارة بخلف سااعة بعد له يسلمها أن على عينا
يضر لم تآاريخه يوم أولها النهار آخر عقد وقد قال ولو مإر،
بششاليوم المششراد أن فششي ظششاهرة القرينششة لن ظششاهر، هو كما

ساششائغ مإنهمششا وكششل بعضششه عششن باليوم التعبير في أو الوقت
أراد فششإن السششنة فششي مإتسششاويين بقسششطين قششال ولششو شائع،

أو أول فششي والنصششف الول نصششفها آخر أو أول في النصف
لساشتغراقهما أيضشا ظشاهر هشو كمشا صأشح الثشاني نصشفها آخر

للجهششل بطششل اختلفششا وإن له اللفظ احتمال مإع حينئذ السنة
مإششن مإثل أشششهر وثلثششة أشششهر بثلثششة تآسششاويهما يصدق إذ به

المسششتقبلة فششي المنششع مإششن ويسششتثنى مإجهششول وذلششك السنة،
نظيششر وأطلششق نهششارا يعمل لما ليل آجره لو مإا مإنها مإسائل

عيششن وإجششارة الششري قبششل للزراعششة أرض إجششارة فششي مإر مإا
ولششو للخروج، تآهيئها أو بلدة قافلة خروج عند للحج الشخص

بالسير إل العقد بلد مإن به التآيان يتأت لم إذا أشهره قبل
مإنششه ليحششرم الميقششات قبششل أشششهره وفششي الششوقت ذلششك فششي



بأمإتعششة مإشششغولة ودار العاقششدين بلششد غيششر ببلششد دار وإجششارة
أجششرة لهششا مإششدة مإضششي قبششل تآفريغهما يتأتآى مإزروعة وأرض
لمسششتأجر الثانيششة السششنة آجششر (فلو قوله > ومإنها139<ص: 

(قبششل بالشششهر عششدة أو وصأششية بنحششو مإسششتحقها الولششى) أو
طششرو واحتمششال المششدتآين الصأششح) لتآصششال فششي جششاز انقضششائها

الصأششل لن يششؤثر، ل الولششى لنفسششاخ مإقتششض بطششرو عششدمإه
فششي به صأرحا كما الثاني في يقدحا لم ذلك وجد فإن عدمإه
مإسششتأجر لغيششر فيه انفسخت مإا إيجار حينئذ وللمؤجر العزيز

البتششداء فششي يغتفششر ل مإششا الششدوام فششي يغتفششر لنششه الثانيششة،
صأحت غيره مإن آجرها لو الولى مإستأجر أن المتن وقضية
ل المعاقششدة مإششن بينهمششا > لمششا140<ص:  لششه الثانيششة إجارة

المششدتآين اتآصال وجد وإن بينهما مإعاقدة ل إذ مإنه للمستأجر
مإن إيجارها مإنه للمشتري يكن لم المالك باعها لو ثم ومإن

الوارث إن قال بل القفال أفتى كله وبذلك الولى مإستأجر
انتفششاء مإششن ذكششره لما نظرا ذلك في المورث مإقام يقوم ل

يجششوز فقششال والبغششوي القاضششي ذلششك وعكس بينهما المعاقدة
دون مإدتآه تآلي مإدة يده في هي مإمن إيجارها للوارث حتى
أن يشششبه الرافعششي وكلم السششبكي قششال عنششه خرجششت مإششن

المعتمد هو والثاني ه، ا أعوص الول لكن إليه، مإائل يكون
انقضششت فششإذا ساششنة آجرتآكهششا قال لو أنه أيضا المتن وقضية

إيجششار يحصششل لششم لنششه يصششح، لششم أخششرى سانة آجرتآكها فقد
وعجيششب انقضششائها مإششع بششل للولششى مإستأجرا كونه مإع الثانية
قوله ومإنها المتن على لهذه بعضهم إيراد

لن نوبششة، أي عقبششة جمششع العيششن العقب) بضم كراء ويجوز(
عششن مإشششى {مإششن الششبيهقي حششديث وفششي صأششاحبه يعقششب كل

ولعله أمإيال بستة رقبة} وفسروها أعتق فكأنما عقبة راحلته
الصأششح) وخششرج (وفششي بششذلك هنششا مإششا يتقيششد ول لغششة وضششعها
لمششا اتآفاقا فتصح الذمإة إجارة فيها الكلم التي العين بإجارة

ليركبهشا رجل دابشة يشؤجر أن (وهو جائز فيها التأجيل أن مإر
(أو) تآناوبششا المالششك يركبهششا أو بعضششها الطريق) ويمشي بعض

ذلششك ومإششن أيامإا) تآناوبششا وذا أيامإا هذا ليركب (رجلين يؤجرها
الطريششق نصششف لتركبهششا كلهششا أو كششذا لمحششل نصششفها آجرتآك
كنصششف الصششورتآين البعضششين) فششي (ويبين المشاع كبيع فيصح

أو بششالزمإن مإضبوطة مإعروفة عادة هناكا تآكن لم مإا ربع أو
عليهششا حمششل وإل وفرساششخ فرساششخ أو ويششوم كيششوم المسششافة

لنحششو النششزول زمإششن ل السششير زمإششن الزمإششن في والمحسوب



الجششارة صأششحة ثششم) بعششد(>شش 141<ص:  علششف أو اساششتراحة
أقششرع، البششادئ فششي تآنازعا فإن بالتراضي (يقتسمان) البعضين

لضششرورة الواقششع التششأخير ويغتفششر مإعا المنفعة لملكهما وذلك
وإل المسششتأجر ركششوب يتقششدم أن الولى شرط نعم القسمة

ذلششك فيهمششا واغتفششر كالدابة والقن بالمستقبل لتعلقها بطلت
العمششل دوام لطاقتهمششا وثششوب دار نحششو فششي نظيششره دون

كششأن فششأكثر أيششام ثلثششة النوبششة جعل جواز أيامإا قوله وقضية
فشي عليششه اتآفقشا مإشا أو العشادة خششالف وإن ذلشك على يتفقا
كلم يحمششل وعليششه بالبهيمششة يضششر لششم مإششا كذلك وهو العقد

عنششد المنششع النششص تآششوجيه وفششي بالماشي أو وغيرها الروضة
ذلششك إن قششال فششإنه ذلششك يوافششق مإششا للثلث أحششدهما طلششب
تآعششب غيششر وهششو ركششب إذا لنششه والمركششوب، بالماشي إضرار

علششى وقششع وتآعششب كلل بعششد ركب وإذا المركوب، على خف
مإالششك رضششا مإن بد ل أنه مإنه ويؤخذ ه ا كالميت المركوب

فششي الدابششة على النوم يجوز ل قولهم مإن أخذا بذلك الدابة
يجششبر لششم المحمول مإات لو وأنه يثقل النائم لن وقته، غير

يتعرضششا ولششم اساششتأجراها ولششو يششأتآي، مإششا علششى الدابششة مإالششك
تآنازعششا فششإن تآهايششآ وإل مإعششا ركباهششا احتملتهمششا فششإن للتعاقب

أقرع.  يبدأ فيمن

وفي به تآقدر ومإا المنفعة شروط بقية فصل) في(     
كششون) المعقششود (يشششترط ومإحمولهششا المكششتراة الدابششة شروط
الذمإششة إجششارة فششي والصششفة العيششن إجششارة فششي العين مإعلوم
لكن الكل، في كالبيع التآي مإعلومإة) بالتقدير (المنفعة وكون

أغنششت وإنمششا تآقششديرها عششن تآغنششي ل المنفعششة مإحششل مإشاهدة
بششه تآحيششط لنهششا قششدره، مإعرفة عن البيع في العين مإشاهدة

<ص: بالساتقبال يتعلق اعتباري أمإر لنها المنفعة كذلك ول
تآصششح ل وأنششه العقششار جهششات تآحديد يشترط أنه > فعلم142
وفيما كذلك عمل أو مإجهولة ومإدة وغائب عبديه أحد إجارة

بششد ل وغيره عليها الطلق يحمل كالبساط واحدة مإنفعة له
الجهششل مإع إجماعا بأجرة الحمام دخول يجوز نعم بيانها مإن

المششاء ل اللت مإقابلة في الجرة لكن وغيره، المكث بقدر
وثيششابه الششداخل على مإضمون غير الماء به يسكب مإا فعليه

ويجيبششه عليهششا يسششتحفظه لم مإا الحمامإي على مإضمونة غير
الوديعششة فششي يأتآي مإما يعلم كما برأساه بالشارة ولو لذلك،

بيششن التفششاوت لقرب الدار في له يستأجر مإا بيان يجب ول



المعهششود علششى العقششد حمششل ثششم ومإن المتاع ووضع السكنى
يسششكن مإششن عششدد مإعرفة تآشترط ولم ساكانها مإن مإثلها في

فشي الششروط وجشدت ثشم) إذا( مإثلهشا فششي اعتيششد بما اكتفاء
مإششا كششل وضششابطه (بزمإان) فقط تآقدر) المنفعة (تآارة المنفعة

شششهرا هششذا كرضششاع علمششه يشترط وحينئذ بالعمل ينضبط ل
هششذا مإششداواة أو اكتحال > أو143<ص:  تآجصيص أو وتآطيين

تآششؤجر دار فششي ويقششول وثششوب وآنيششة (كششدار) وأرض و يومإششا
فششي صأريح لنه تآسكنها، أن على يصح فل لتسكنها للسكنى

قششال شششئت إن مإعششه ينتظششم إذ قبلششه مإششا بخلف الشششتراط
مإششن وأولهششا (ساششنة) بمائششة وحدكا لتسكنها ول الصأحاب بعض
كآجرتآكهششا تآعلششم لششم فإن بالعقد اتآصالها يجب إذ العقد فراغ

مإششن للذان اساششتأجر إمإام مإن ولو يصح، لم بدينار شهر كل
شششهر وكل الشهر هذا قال فإن المال بيت مإن بخلفه مإاله

وتآبعششه مإششرة المششاوردي قششال فقششط الول فششي صأششح بششدينار
أقلهششا ومإششرة فششأكثر يششوم للسششكنى تآؤجر مإدة وأقل الروياني

الذرعششي قششاله مإا الوجه بل نظر مإنهما كل وفي أيام ثلثة
مإسششافر غششرض بششه يتعلششق فقششد مإعلششوم يوم بعض جواز مإن

عنششد مإتقومإششة المششدة تآلك في المنفعة كون والضابط ونحوه،
يعتادون كونهم يعتبر هل لكن المحل، لذلك أي العرف أهل

بششذلك ليحسششن مإحتمششل كششل بششالقوة أو بالفعششل مإثلششه إيجششار
بأصأله كما بمحله (بعمل) أي وتآارة) تآقدر( مإقابلتها في المال

أو للركششوب مإوصأوفة أو (كدابة) مإعينة بزمإن > أو144<ص: 
بيششان بشششرط شهرا ليركبها مإكة) أو (إلى عليها شيء لحمل

ول نششائبه أو للمؤجر تآسليمها ومإحل إليها يركب التي الناحية
لن نششائبه، أو للقاضششي والتسششليم البششدال جششواز هذين ينافي
حششتى التسششليم ومإحششل الناحيششة بيششان بعششد إل يعششرف ل ذلششك

كششذا صأششفته ثششوب الثششوب) أو ذا (وكخياطششة بمثلهمششا يبششدلن
هشذه لتميشز خيشاطته ذمإتشك ألزمإشت أو لخيشاطته كاساشتأجرتآك

كاساششتأجرتآك و مإششدة تآقششدير غيششر مإششن نفسششها فششي المنششافع
الكل وفي يخيطه مإا بيان هذه في ويشترط شهرا للخياطة

وطششوله غيششره أو قميصششا كششونه بيششان كلمإششه مإن سايعلم كما
اختلفششت إن هششذا غيرها أو رومإية أي الخياطة ونوع وعرضه

يتششأتآى ل أنه يعلم تآقرر وبما عليها المطلق حمل وإل العادة
ذمإتششك ألزمإششت قششال فلشو الذمإششة إجششارة فشي بشالزمإن التقدير

مإحل ول عششامإل يعيششن لم لنه يصح، لم شهرا الخياطة عمل
ه وساشبقه بحثشا الرفعة ابن وقيده للعمل إذا بمشا القفشال إلي



مإحلششه أو صأفته بين بأن وإل مإحله ول العمل صأفة يبين لم
أو الثششوب إلششى الشششارة بيششن فرق ل لنه القفال، قال صأح

فلو( وكالحج وقبضه كذا كبيع فقط بعمل تآقدر وتآارة وصأفه
هششذا ليخيطششه) أي (فاساششتأجره والزمإششان العمششل جمعهمششا) أي

هششذا يبنششي أو الرض هششذه ليحششرث أو مإعينششا يومإششا الثششوب
إذ الصأششح) للغششرر في يصح (لم النهار) المعين (بياض الحائط

بالعمششل التقششدير قصششد إن نعششم يتأخر وقد العمل، يتقدم قد
صأششح التعجيششل علششى للحمششل هششو إنمششا الزمإن ذكر وإن فقط
البششويطي نششص مإششن أخششذا وغيششره السششبكي قال الوجه على

فششي عادة مإنه يفرغ بحيث الثوب صأغر لو فيما أيضا ويصح
لششه يعششرض قششد لنششه نظششر، عششن يخلششو ول ه، ا النهششار دون

خلف بششأنه يجششاب أن إل النهششار ذلششك في إكماله عن عائق
<ص: إذا أنششه ويظهششر إليششه يلتفششت فلششم والغالب بل الصأل
 المستأجر تآخير ذلك > عرض145

لم جمعة ولو المكتوبة فعل الجارة زمإن مإن فرع) يستثنى(
وزمإششن وراتآبتهششا وطهارتآها عمله على إليها الذهاب مإن يخش
إليه يحتاج زمإن أقل المراد أن وظاهر الحاجة وقضاء الكل
نظششر، فيششه كششذلك لكلششه يحتششاجه مإششا شراء زمإن وهل فيهما
يشششتريه مإن إنابة أو العمل قبل إعداده أمإكن إن أنه ويتجه

ه الثانيشة فشي للمنشة نظشر ول زمإنشه لشه يغتفشر لشم تآبرعشا ل
ل الغيششر بمششال الساششتعانة مإششن يسششتنكف النسان إن لقولهم

ذلششك يجششري وهششل أيضششا يمكششن مإا بأقل له اغتفر وإل ببدنه
دون ظششاهر نظششر فيششه إليششه المحتاج مإمونه قوت شراء في

يطيششل ل وإمإششامإه جششدا قششرب إن إل للمسششجد الششذهاب نحششو
يقتصششر بششأن أي إتآمامإهششا مإششع تآخفيفهششا ويلزمإششه احتمششال على
في مإر مإما علم كما الكمال يستوفي ول الكمال أقل على
مإعينششة أيششام إجششارة تآبطششل نعششم بالتطويششل المحصششورين رضششا

تآفششرده مإن الزركشي قواعد في مإا على ذلك زمإن باساتثناء
لششه التعششرض يضششر ل ضششمنا الحاصأششل أن قاعدة مإن اساتثناء

إخراجششه مإششع المسششتثنى الوقت بمقدار الجهل فيه بأن ووجه
وفيششه ه، ا الشششرعي الساتثناء وافق وإن اللفظ مإسمى عن
وجهششه مإششن رأيششت ثم خلفه الوجه بل تآرى كما ظاهر نظر
العششادة علششى الوقات وتآحمل يصح قيل لو قال ثم ذكر بما

م الغالبة بمشدة) كششهر (القشرآن تآعليشم) نحشو ويقشدر (يبعشد. ل
صأششعوبته لختلف نظششر ول الخياطششة نحششو فششي مإر مإا ونظير

فششي نفسشه يتعششب حتى مإعين قدر عليه ليس لنه وساهولته،



قرآنا يسمى مإا بل جميعه القرآن يريدا لم إن هذا تآحصيله
التقششدير بيششن الجمششع مإششن > كان146<ص:  جميعه أراد فإن

القششرآن إن الشششافعي لقششول أطلقششا إن وكذا والزمإن بالعمل
المششدة فششي الجمششع دخششول وفي الكل على إل يطلق ل بأل

نششزول واعتيد الطريق في ليركبه ظهرا اساتأجر لو كما تآردد
عششدم البلقينششي رجحه والذي ذلك المكتري يلزم هل بعضهما
السششبت أن الغزالششي إفتاء مإن أخذا للنصارى كالحد الدخول

قيششل بششه، العرف لطراد شهرا يهودي اساتئجار في يدخل ل
يوم للشتغال مإحرم اليهود عرف أن وجهه وكان نظر وفيه

الجمششع في عرفنا بخلف الحد في النصارى ومإثلهم السبت
كششذا ساشورة أول مإششن كعشششر آيات أو ساور) كامإلة تآعيين (أو

ل كششأن كلفة التعليم في يكون أن القاضي وشرط للتفاوت
مإرتآين في تآعلمها فإن يوم نصف في إل مإثل الفاتآحة يتعلم

والذي للصداق بالنسبة الرافعي جزم وبه الساتئجار يصح لم
خلف مإششرة ولو كإقرائها، عرفا الكلفة على المدار أن يتجه

يصششح ل بششأنه المششاوردي وجششزم يششوم نصششف قششوله يوهمه مإا
العجششاز يقتضي القرآن تآعين لن آيات ثلثة لدون الساتئجار

خلفششه، يتجه الذي بل ظاهر نظر وفيه فيه إعجاز ل ودونها
به، ينتفع الثلث دون ومإا به ينتفع مإن على هنا المدار لن
مإششدخل فل نحوه أو عناد لرد هو إنما فاعتباره العجاز وأمإا

جمششع قششاله كما مإعجز دونها مإا أن التحقيق أن على هنا له
المإششر لن مإثل، نششافع قششراءة تآعيين يشترط > ول147<ص: 

فالذي غيره أقرأه فإن تآعين شيئا عين فإن قريب ذلك في
المقصششود العمششل بأصأششل أتآششى لنششه المثل، أجرة له أن يتجه
لوقته يتعلمه مإا ينسى كان ولو المذكور، التعليل أفهمه كما

التعليششم إعششادة فششي الغالب العرف اعتبار أصأحها وجوه ففيه
غششالب يكششن لششم فششإن بعششده أو المجلششس انقضاء قبل أنسي
ينسششى كششونه طرأ فإن العقد في البيان وجوب يظهر فالذي
يلزمإششه ل يقششال وأن الجيششر يتخيششر يقششال أن احتمششل بعششده

أم الية كمال قبل أنسيه ذكر فيما ساواء حفظ لما التجديد
غششالب عششرف يكششن لششم فششإن قششال شششيخنا رأيششت ثششم بعششدها

قبششل فنسششيه بعضششها علمه فإذا الية دون مإا اعتبار فالوجه
وفششي ه، ا تآعليمهششا إعششادة الجيششر لششزم باقيهششا مإن يفرغ أن

وجبششت وإل فششأكثر آيششة علمششه إذا فيمششا الخلف مإحششل البيان
ه. ولعششل ا العجششاز به يقع ل الية بعض لن قطعا، العادة
لششم إذا فيما قاله مإا كان وإن هذا مإن ذكره مإا أخذ شيخنا



إن لنششا نظششر، وفيششه غلششب فيما البيان في ومإا عرف يغلب
الصأششح علششى فيششه إعجاز ل آيات ثلث فدون العجاز اعتبرنا

علششى المإششر أدرنششا آنفششا مإششر كمششا الششوجه وهششو نعتششبره لم أو
إبهام هناكا الغلبة عدم وعند ودونها الية في الغالب العرف
<ص: ذكرتآه مإا يتجه وبه بطل وإل العقد في لبيانه فاحتيج

إساششلمإه رجششاء أو وإساششلمإه المتعلششم تآعييششن > ويشششترط148
يرجششى مإمششن مإصششحف نحششو بيع جواز عدم وبين بينه ويفرق
المإتهشان مإشن فيشه الرجشاء خلف على يترتآب مإا بأن إسالمإه
اختبششار ول رؤيتششه ل هنششا التعليششم علششى يششترتآب مإمششا أفحششش
كمششا تآخيششر أمإثششاله عادة عن خارجا فيه وجد إن نعم حفظه
مإششن وكل وإل عليششه عقششد بمششا وعلمهمششا الرفعششة ابششن بحثششه

مإنششه قششدرا ويعينششا المصششحف يفتحششا أن يكفششي ول يعلمششه
الكتفشششاء وفشششارق وساشششهولة صأشششعوبة إليشششه المششششار لختلف

ل للعقششد تآوثقششة بششأنه مإششر كمششا الششبيع فششي الكفيششل بمشاهدة
أمإره. فخف عنه السؤال ويسهل عليه مإعقود

اتآبع وإل اتآبع شيئا عينا إن ثم للخدمإة الساتئجار فرع) يصح(
بقششوله بينششه الهشروي وكششان والمسشتأجر بالجير اللئق العرف
وطحششن وخششبز وخيششاطته ثششوب غسششل أطلقت إذا فيها يدخل
وخدمإششة حلوبة وحلب دابة وعلف تآنور في نار وإيقاد وعجن
أو المسششتأجر ليشششرب مإششاء وحمششل دار فششي وفششرش زوجششة
يشدخل ل أنشه ششيوخه عشن الصشعلوكي نقل ه. لكن ا يتطهر
أنششه بالمنافع الوصأية أوائل ويأتآي الحلوبة وحلب الدابة علف

(البنششاء) لفعششل شششخص (وفششي) اساششتئجار وبنششاء كتابة تآجب ل
فيششه يبنششي الوضششع) الششذي (يششبين ساششقف نحششو أو أرض علششى

إلششى الراويششتين إحششدى مإششن المإتداد وهو (والطول) له الجدار
(والسمك) بفتششح الجدار وجهي بين مإا (والعرض) وهو الخرى

حجششر بششه) مإششن يبني (ومإا بالعمل قدر إن الرتآفاع وهو أوله
(إن مإجششوف أو مإسششنم أو مإنضد البناء) أهو (وكيفية غيره أو

وغيششره العمرانششي بششه صأششرحا كمششا بششالزمإن بالعمششل) أو قششدر
فششي مإششر مإمششا أخششذا الذرعششي واعتمششده بشه الغششرض لختلف
مإا وفارق يخيطه مإا يعين أن بد ل أنه بزمإن قدرت خياطة

شششيء بيششان فيششه يشششترط ل فششإنه بالزمإن الحفر تآقدير ذكر
بخلف والبنشاء الخياطششة فشي يختلشف الغششرض بششأن ذلشك مإن

نحششو > وهششو149<ص:  عليششه للبناء مإحل اساتأجر ولو الحفر
ومإششا الرتآفاع غير اشترط أرض أو ذلك جميع اشترط ساقف

ابششن وأفششتى شششيء كششل تآحمششل لنهششا البنششاء، وصأششفة به يبني



بجششوازه عليششه للبنششاء مإوقوفة دكان علو اساتئجار في الرفعة
ومإششآل حششال إعششادتآه وتآعششذرت بنششاء الوقف حالة عليه كان إن

انتفششاع واعتيد بناء عليه يكن لم وإن قال بالسفل يضر ولم
وتآنقششص ذلششك مإششن يمنع عليه البناء وكان بسطحه المستأجر

نقششص مإششا على البناء أجرة زادت وإن يجز لم أجرتآه بسببه
لششم وإن بقششائه إمإكان مإع للوقف تآغيير ذلك لن أجرتآه، مإن

بششأنه الجششواز مإششن قششاله مإا السبكي واعترض جاز ذلك يوجد
يششؤجر لششم والغششراس البنششاء انقلششع لو لقولهم المنقول خلف
أو بششزرع بها ينتفع بل عليه كانت مإا غير فيها ليبني الرض
لن المششدركا، وخلف عليششه كششانت لمششا تآعششاد أن إلششى نحششوه
النششاظر ويعجششز السفل مإلك ويدعي عليه يستولي قد الباني
(الرض وضششمها اللم صأششلحت) بفتششح وإذا (تآششدفعه. بينششة عششن
صأحة (اشترط) في ذلك مإن لثنين وغراس) أو وزراعة لبناء

ضششررها لختلف لهششا (المنفعة) المستأجر (تآعيين) نوع إجارتآها
(عششن لتزرعهششا أو للزراعششة يقول الزراعة) بأن تآعيين (ويكفي

أنششواع تآفششاوت لقلششة شاء مإا الصأح) فيزرع في يزرع مإا ذكر
فششي ذلششك وأجريششا ضررا أقلها على ينزل لم ثم ومإن الزرع

يبنششي أو فيغرس أفرادهما بيان يشترط فل لتبني أو لتغرس
بمنششع ويششرد هذين أنواع في التفاوت بكثرة واعترضا شاء مإا

وخششرج مإششراد غيششر بالزراعة ذلك اختصاص المتن فإيهام ذلك
فل لحششدهما إل تآصلح لم لو مإا > لذلك150<ص:  بصلحت
غاصأششبها يلششزم للزراعة إل تآصلح لم إذا وفيما تآعيينه يشترط

عليهششا الساششتيلء مإششدة فششي مإثلهششا أجششرة الجششدب ساششني فششي
إفتششاء وأمإششا فيهششا، الششدواب ربششط بنحششو بهششا النتفششاع لمإكششان
ذلشك فششي لهشا أجشرة ل بششأنه لشه مإعلل ذلشك بخلف بعضشهم
باللششة النتفاع حيث مإن مإنى بيوت إلى غيره وعداه الوقت

فششي نعتششبر ل لنششا مإحلششه، فششي فليس الموسام أيام غير في
بالمإكششان بششل بالفعششل أجششرة للمغصششوب أن الغاصأششب تآغريششم

فششي قيششل لششو أنه على أجرتآه وجبت به النتفاع أمإكن حيث
مإتعششد مإالكهششا لن يبعششد، لششم مإطلقا فيها أجرة ل مإنى آلت

مإنششع فيششه لن لهششا، أجششرة وجششوب يناساششب فلششم ثم، بوضعها
قششال) (ولششو لهششم المباحششة أرضششها مإنششافع اساتيفاء مإن الناس

لرضششاه شششاء مإششا صأششح) ويصششنع شئت بما بها (لتنتفع آجرتآكها
الضششرار عدم الزراعة أرض في الصباغ ابن شرط لكن به،

إتآعششاب بششأن يفششرق وقششد كالدابششة، اعتيششدت إذا إراحتها فيجب
الرض، بخلف مإالكهششا علششى حششتى حششرام بهششا المضششر الدابة



إجششارتآه تآصششح فل ذلششك فششي مإثلهمششا ليس الدمإي أن وظاهر
(إن قششال) لششه (لششو (وكششذا) تآصششح شششاء مإششا المششؤجر به لينتفع
الصأششح) ويتخيششر (فششي فاغرس) ها شئت (إن فازرع) ها شئت
بالضششر رضي لنه غرس، أو زرع مإن شاء مإا فيصنع بينهما

يششبين لششم لنششه واغرساششها ازرعها ول وتآغرس لتزرع يصح ول
ازرع يصششح ل القفششال قششال > بل151<ص:  مإنهما كل قدر

كل جانب يبين حتى النصف واغرس النصف
(مإعرفششة ذمإششة أو لركششوب) عينششا دابششة إجششارة فششي ويشششترط(

نحافشة أو ضششخامإة بنحششو تآام) لشه وصأف أو بمشاهدة الراكب
الششوزن مإششن بششد ل البلقيني الجلل وقول تآخمينا زنته ليعرف

الوصأششف المحمششل نحو في اعتبروا وإنما ضعيف الوصأف مإع
بسششمن يتغيششر قششد والراكب يتغير ل عين إذا لنه الوزن، مإع
الوصأشف) يكفشي ل (وقيشل فيشه جميعهما يعتبر فلم هزال أو

كالمعاينة} ولما الخبر {ليس السابق للخبر المشاهدة وتآتعين
لنششه تآرجيحششه، فششي وأطالوا الرضيع وصأف يكفي ل أنه يأتآي
الحكششم (وكذا فقط لهما بحث الول بل الكثرون عليه الذي

خلفششا عليششه تآرد ول بأصأله كما ونحوها زامإلة مإن فيما) مإعه
وفيمششا يفيششده المحمششل فششي التآششي كلمإششه لن زعمششه، لمششن

(إن) فحششش إكاف أو وغيره) كسرج مإحمل مإن عليه (يركب
(لششه) أي (كششان) ذلششك و مإطششرد عششرف هناكا يكن ولم تآفاوتآه
العقششد، فششي ذكششر إن أحششدهما يشششترط بعارية ولو يده تآحت
إن باليد المإتحان مإع الرؤية مإن هنا بد ل أنه المعتمد لكن

التآششي بششالمحمول ل بالزامإلششة المحمششل نحششو وألحقششوا أمإكششن
عششرف ل أنه تآقرر كما الفرض لن هذين، بأحد فيه الكتفاء
فل ثقله يتفاوت الخشب نحو إذ تآفاوتآه فحش مإع ثم مإطرد
مإن أو ذلك في الرفعة ابن تآنظير يرد وبه العيان به يحيط

أو عششرف عليششه يركششب بمششا اطرد لو أمإا الوزن مإع الوصأف
علششى الولى في ويحمل لمعرفته يحتاج فل للراكب يكن لم

مإششا > علششى152<ص:  الثانيششة فششي المششؤجر ويركبششه العششرف
ول عليه يركب مإا الراكب أحضر وإن يأتآي كما بالدابة يليق

غطششاء وكذا عليه يجلس فيه وطاء مإن المحمل نحو في بد
لششم مإششا ذينششك بأحششد أحدهما ويعرف العقد في شرط إن له

شرط) في (ولو عليه الطلق فيحمل مإطرد عرف فيه يكن
وقيل الميم، بضم مإعلوق المعاليق) جمع (حمل الجارة عقد

أو فارغة وقصعة وإداوة وإبريق وصأحن وقدر كسفرة مإعلق
ومإخششدة ومإضششربة المششاوردي قششال زاد أو مإششاء نحششو فيهششا



مإششع الوصأششف وعششن باليششد المإتحششان مإششع الرؤيششة (مإطلقا) عن
قلششة فيهششا النششاس الصأششح) لختلف فششي العقششد (فسششد الوزن

لششم (وإن يششوم كششل يششأكله مإششا تآقششدير يشششترط ول وكششثرة
حمششل حملهششا) ول يسششتحق (لششم المعششاليق حمل يشترطه) أي

اقتضششاه مإششا علششى حملهششا اعتيششد كششإداوة خششف وإن بعضششها
فيها. الناس لختلف وذلك إطلقهم

(تآعييششن حمششل أو لركششوب العيششن) لدابششة إجارة في ويشترط(
هششذا أن وزعششم هششذين أحد يكفي فل إبهامإها عدم الدابة) أي

(وفششي بشه التصششريح يمنع ل بتسليمه الفصل أول مإن مإعلوم
اشششتراطه الغششائب) والظهششر بيششع فششي الخلف رؤيتها اشتراط

(و) يشششترط لحملششه اساششتؤجرت مإا على قدرتآها يشترط وكذا
يغنششي والنششوع) وقششد الجنششس (ذكر الذمإة) للركوب إجارة (في
لختلف ذكششر بخششتي والنوثششة) كبعيششر (والششذكورة الجنششس عن

والنششثى أقششوى الششذكر أن الخيششر فششي ووجهششه بششذلك الغرض
أو بحششرا ككونهششا ساششيرها كيفيششة ذكششر أيضششا ويشششترط أساششهل
للركششوب والذمإششة العيششن إجششارة فيهمششا) أي (ويشششترط قطوفا
فششي والنششزول نهششارا أو ليل يوم) وكونه كل السير قدر (بيان
المحل مإجاوزة ويجوز بذلك الغرض لتفاوت صأحراء أو عامإر

غيششره دون ضششرر مإنششه ظششن لخششوف عنه والنقص المشروط
عليششه يحسششب ل فششإنه عليها ويعود لبلد دابة اساتأجر لو كما

بششالطريق يكششون أن (إل > لخششوف153<ص:  إقامإتهششا مإششدة
لششم (عليهششا) مإششا السششير (فينزل) قششدر مإضبوطة) بالعادة مإنازل

أو المنششازل بيششان اشششترط ينضششبط لششم فششإن خلفششه يشششرط
انت إن كلشه هذا وحده بالزمإن التقدير وإل آمإنشة الطريشق ك

جمششع ذكره بالختيار يتعلق ل لنه فيه، السير تآقدير يجز لم
يتعششذر وحينئششذ أيضششا بالزمإششان التقششدير امإتنششاع ومإقتضششاه قششال

هششش. ا مإضششبوطة بهششا مإنششازل ل تآخششوفه طريق في الساتئجار
بلششد مإششن التقششدير صأششحة الشششامإل كلم قضششية الذرعي وقال

للضرورة.  كذا بلد إلى كذا
يعششرف (أن ذمإة أو عين للحمل) إجارة اليجار في ويجب( 

ظهششر رآه) إن أحضششر (فإن وضرره تآأثيره المحمول) لختلف
(كششان أو ظلمششة فششي كششان كأن يظهر إن) لم بيده (وامإتحنه

(قششدر حضششر غششاب) أو (وإن لششوزنه تآخمينا ظرف) وأمإكن في
لن مإكيل، أو مإوزونششا كان وزن) إن (أو مإكيل كان بكيل) إن

أضششبط لنه أولى شيء كل في والوزن مإعرفته طريق ذلك
تآششأثيره لختلف المكيششل المحمششول (جنسه) أي يعرف (و) أن



أمإششا والششذرة الملششح فششي كمششا كيلششه اتآحششد وإن الدابششة فششي
يقششل لششم وإن رطششل مإائششة عليهششا لتحمششل كآجرتآكها الموزون

بأضششر مإنششه رضششا لنششه جنسششه، ذكششر يشششترط فل شششئت مإما
عششن يغنششي ل فإنه شئت مإما أقفزة عشرة بخلف الجناس

ثقششل وأيششن الكيششل اتآحششاد مإششع الختلف لكششثرة الجنششس ذكششر
الششوزن اتآحششاد مإششع > وقلتششه154<ص:  الذرة ثقل مإن الملح

شششئت، مإششا لتزرعهششا بخلف شششئت مإا عليها لتحمل يصح ول
للمحمششول بششوزن قششدر ومإششتى شششيء كششل تآطيششق الرض لن

رؤيته فيشترط الظرف يدخل لم كيله أو حنطة رطل كمائة
مإتماثلششة بغرائششر ثششم العششرف يطرد لم مإا وصأفهما أو كحباله

إذا فيمششا ذلششك ويششأتآي ظاهر هو كما عرفا التماثل قريبة أي
أن بد ل بظرفها مإن مإائة ففي الحساب في الظرف أدخل
مإائة وفي شئت مإما مإن مإائة يقول أو الظرف جنس يذكر
كمششا عرفششا يختلششف ل مإمششا يكششون أن بد ل بظرفها بر قدحا
الدابششة جنششس (ل مإنهششا فالظرف رطل مإائة قال لو أمإا ذكر

كششانت (إن للحمل الجارة في مإعرفتهما يشترط وصأفتها) فل
مإتششاع نقششل مإجششرد الغششرض > لن155ذمإششة) <ص:  إجششارة
أن (إل الششدواب بششاختلف يختلششف ل وهششو الذمإة في الملتزم

(المحمششول) الششذي يكششون أو وحششل نحششو الطريششق يكششون) فششي
يسششرع (ونحششوه) مإمششا أولششه (زجاجششا) بتثليششث العقد في شرط

كمششا وصأفتها الدابة جنس مإعرفة فيشترط كالخزف انكساره
فشي باختلفهشا الغشرض لختلف مإطلقشا للركشوب الجارة في
الدابششة لسششير التعرض المحمول في يشترطوا لم وإنما ذلك
لن القافلششة، عششن وإبطششاء ساششرعة بششه الغششرض اختلف مإششع

عيششب الدابشة فششي والضشعف تآششبين والعششادة تآجمعهششم المنشازل
لختلف بششالزمإن التقششدير في تآعيينها وجوب الزركشي وبحث
الدواب.  باختلف السير

ومإنششافع لهششا الساششتئجار يجششوز ل مإنافع فصل) في(     
مإسشلم إجششارة تآصششح (ل فيهششا يعتشبر ومإششا فيهششا الجواز يخفى

للساششلم عائششدتآه وصأششرف الشعار هذا إقامإة قصد لجهاد) وإن
عششن وقوعه مإع الصف بحضور عليه يتعين لنه الوجه، على

عليه تآعين تآعليم نحو على الجرة أخذ حل فارق وبه نفسه
للجهششاد اساششتئجاره فقششط المإششام مإششن لكن فيصح، الذمإي أمإا
ا) أي تآجشب (عبشادة (ول) لفعشل بشابه فشي يشأتآي كما فيهشا له

عليهششا حصششولها أصأششل يتوقششف بحيششث لمتعلقهششا أو (نيششة) لهششا



المكلششف امإتحان القصد لن مإنه، بد ل مإا بالوجوب فالمراد
ول فيشه مإقشامإه يقشوم ل وغيشره بالمإتثشال نفسشه بكسشر بها

> لقششولهم156<ص:  طامإعششا عمششل وإن شيئا الجير يستحق
عمششل وإن لفششاعله أجششرة ل لششه الساششتئجار يصششح ل مإششا كششل

لنفسه مإصل لنه نفل، في ولو المإامإة بتلك وألحقوا طامإعا
فضششل وتآوقششف المإامإششة، ينششو لششم وإن بششه اقتششدى أراد فمششن

المستأجر على يعود فل به تآختص فائدة نيتها على الجماعة
الساششتئجار فيصششح كششالذان نية له تآجب ل مإا أمإا شيء مإنها
ودخششل الوقششف رعايششة نحششو مإع لجميعه مإقابلة والجرة عليه
عنششده للوقششوف وسالم عليه الله صألى قبره زيارة تآجب في

وغيششره الماوردي قاله كما لها الساتئجار يصح فل ومإشاهدتآه
قششبره زيششارة عنششد الششدعاء بخلف أولششى غيششره قششبر فزيششارة
صأششلى عليششه السششلم وبخلف النيابة تآدخله مإما لنه المكرم،

الحششج أوائل ومإر والجعالة الجارة فتدخلهما وسالم عليه الله
اللششه عبد أبو > واختار157<ص:  فراجعه بذلك تآعلق له مإا

(إل ساششراقة ابن عن ونقله للزيارة الساتئجار جواز الصأبحي
أو مإيششت عششن ولحدهما لهما الساتئجار فيجوز الحج) والعمرة

الطششواف نحششو ركعششتي صأششلة ويتبعهمششا مإششر كمششا مإعضششوب
وتآفرقة وذبح زكاة) وكفارة (وتآفرقة المستأجر عن لوقوعهما

وإن النيابششة يقبششل مإششا وساائر مإيت عن وصأوم وهدي أضحية
وتآصششح) الجششارة(المال.  شائبة مإن فيها لما النية على تآوقف

فصششله ثششم ومإششن كلمإششه، أفهمه كما نية له تآجب ل مإا لكل
مإبششاحا لتحصششيل فتصششح المنطششوق مإششن المسششتثنى قبلششه عمششا

وإن عششام علششى خششاص ودفنه) عطششف مإيت (لتجهيز و كصيد
مإمششونه مإال في أصأالة تآركته في ذلك مإؤن لن عليه، تآعين

(وتآعليششم عنششه يقع حتى لفعله الجير يقصد فلم المياساير ثم
{إن الصششحيح للخششبر عليششه تآعيششن وإن بعضششه أو القرآن) كله

علمششه مإششع بششه الله} وصأششرحا كتاب أجرا عليه أخذتآم مإا أحق
واهتمامإششا العبششادة مإششن لساتثنائه نظرا تآقريره في قدمإه مإما
علششى بظاهرها الدالة الحاديث وكثرة فيه الخلف لشهرة به

النقششل عزيزة مإسائل ومإع يعارضها مإا مإع بينتها كما امإتناعه
ساششيد قال ولو مإستقل، تآأليف في والمعلمين بالتعليم تآتعلق

وكيل مإع إل الحاجة لقضاء يخرج تآدعه ل لمعلمه صأغير قن
تآصششح ول مإفششرط لنششه ضششمنه، مإنششه فهششرب صأغيرا به ووكل
ومإششا المتعلششم عين إن إل إعادتآه أو علم لتدريس ول بقضاء
لقششراءة الساششتئجار ويصششح الوجششه علششى القضششاء وكششذا يعلمه



حصل مإا بمثل الدعاء مإع > أو158<ص:  القبر عند القرآن
ل. ونية أو مإكانا أو زمإانا عين عقبها بغيره أو له الجر مإن

السبكي اختار وإن لجمع خلفا لغو دعاء غير مإن له الثواب
أيضا لجمع خلفا له ثوابها أو قراءتآي أهديت وكذا قالوه مإا
ذكره ومإع يظهر فيما ولده نحو أو أي المستأجر بحضرة أو

مإوضششعها لن وذلششك بعضششهم، ذكششره كمششا حالتهششا القلششب في
إجابششة أقششرب بعششدها والششدعاء رحمششة وتآنششزل بركششة مإوضششع
إذا لششه الرحمششة لشمول سابب القلب في المستأجر وإحضار
الششذكر لمحض الساتئجار بها وألحق القارئ قلب على تآنزلت

ثششواب جعششل مإششن بعششدها الدعاء في اعتيد ومإا عقبه والدعاء
أو وساششلم عليششه اللششه صألى حضرتآه إلى مإقدمإا مإثله أو ذلك

مإشن جماعشات قشاله كما > جائز159<ص:  شرفه في زيادة
لنششه فيششه، وهم لمن خلفا إليه مإندوب حسن بل المتأخرين

الوساششيلة ساششؤال بنحششو بششأمإره لنا أذن وسالم عليه الله صألى
في مإثل وحذف تآعظيمه زيادة فيه بما له دعاء كل في له

بششاع بمششا فششي مإششر مإا نظير واساتعمال لغة شائع كثير الولى
مإششا الششرف فشي بالزيشادة الدعاء في وليس فرساه فلن به

فششي بينتششه كمششا أيضششا فيششه وهششم لمششن خلفششا النقششص يششوهم
مإششن لششك أجعششل {كششم المشششهور أبششي حششديث وفششي الفتششاوى

القراءة عقب له الدعاء في عظيم أصأل دعائي صألتآي} أي
الششداعي عمل الله يتقبل أن شرفه في الزيادة ومإن وغيرها

صأششلى لششه كششان المإششة مإششن أثيب مإن وكل عليه ويثيبه بذلك
بينه التي الوساائط بعدد مإضاعفا ثوابه مإثل وسالم عليه الله

عمششا مإرتآبششة كششل مإضششاعفة زيششادة اعتبار مإع عامإل كل وبين
ه الصحابي إبلغ ثواب الولى ففي بعدها الثانيشة وفشي وعمل

تآششابع وإبلغ كلششه ذلششك الثالثة وفي وعمله التابعي وإبلغ هذا
له. غاية ل شرف وذلك وهكذا وعمله التابعي

شيئا، يستحق لم ناسايا ولو جنبا فقرأ لقراءة فرع) اساتؤجر(
إلششى أقششرب لنششه ثوابهششا حصششول لهششا بالساششتئجار القصششد لن

علششى له ثواب ل والجنب عقبها الدعاء وقبول الرحمة نزول
صأششلى كمششن النسششيان ساششورة فششي قصششده علششى بششل قششراءة
علششى المتوقفششة الصششلة أفعششال علششى يثششاب ل ناسايا بنجاساة

والششذكر كششالقراءة عليهششا يتوقششف ل مإششا علششى بششل الطهششارة
إثابششة أطلششق فمششن عششذره مإع العبادة فعل وقصده والخشوع

غيششره ل القصد على إثابته على كلمإه يحمل الناساي الجنب
عششدم ويؤيششد المذكور المستأجر غرض تآحصل ل عليه وإثابته



> لهششا160<ص:  التلوة ساششجود نششدب عششدم بقراءتآه العتداد
القصششد لن يجزئششه، لششم جنبا فقرأ نذرها لو وقولهم مإر كما
لتششدخل الصششورة فششي ولششو أي والمعصششية التقششرب النششذر مإن

الجنششب بقششراءة الششبر فششارق وبه بها يتقرب ل الناساي قراءة
الجنابششة مإششع أو وحششدها القششراءة علشى حلفشه في أنص ساواء
أن ويظهششر الجنابششة مإششع عليهششا فيششه نششص إن النششذر ولغششا

الثششواب لن جنبا، كان وإن مإستحق القرآن لتعليم المستأجر
حاصأششل وهششو التعليششم المقصود وإنما بالذات مإقصود غير هنا

القششراءة مإششن تآششركا لششو بششأنه بعضششهم وأفششتى الجنابششة مإششع
يلزمإششه ول تآركششه مإششا قششراءة لزمإششه آيششات عليهششا المسششتأجر

ل قشبر علشى لقشراءة اساشتؤجر مإشن وبشأن بعشده مإا اساتئناف
أي عنششه اساششتؤجر عما ذلك أن ينوي أن الشروع عند يلزمإه

بششأنه النششذر في صأرحوا قلت فإن الصارف عدم الشرط بل
ارفة قرينشة هنشا قلشت عنشه أنهشا ينوي أن بد ل لوقوعهشا صأ

هنششا اساششتؤجر لششو ثششم ومإششن ثششم كششذلك ول لششه اساتؤجر عما
أول يظهششر فيمششا للنيششة احتششاج وصأششححناه القششراءة لمطلششق
مإثال.  القبر فذكر لها يحتج لم بحضرتآه كالقراءة لمطلقها

كششافرة ولششو أمإة أو لحرة وغيره الزوج مإن الجارة و) تآصح(
فششي التآيششة الكششبرى (لحضششانة) وهششي الوجششه علششى أمإنششت إن

الحاضششنة لن الكشح، إلى البط مإن وهو الحضن مإن كلمإه
عليششه المعقششود (مإعششا) وحينئششذ للبششإ (وإرضششاع) ولششو إليه تآضمه

نششوع الحضششانة فقششط) لن (ولحدهما مإقصودان لنهما كلهما،
> وتآدخل161<ص:  الباب أول السابقة الرضاع خدمإة. ولية

الثششدي وإلقامإه الحجر في وضعه وهي الصغرى الحضانة فيه
عليهششا المعقششود هي كانت ثم ومإن عليها لتوقفه له وعصره
تآتبششع العيششان وإنمششا للمنششافع مإوضوعة الجارة إذ تآابع واللبن

لمزيششد فيششه تآوساششعة نفيهششا مإششع لششه صأششحت وإنمششا للضششرورة
أهششو ومإحلششه الرضاع مإدة تآعيين ذلك في ويجب إليه الحاجة
فششإن أساششهل لنششه المرضششعة بيششت أو لششه أحفششظ لنششه بيتششه،

لهششا أجششرة ول تآخير ساافرت أو عين مإا مإلزمإة مإن امإتنعت
فشي مإشا علششى وصأششفه أو برؤيتششه الفسشخ. والصشبي حيششن مإن

المرضششعة وتآكلششف ساششنه نحو باختلف شربه لختلف الحاوي
حليششل كوطء يضره مإا وتآركا اللبن يكثر مإا كل وشرب أكل
عيششب فيششه لعلششة لبنها الطفل اساتمراء وعدم تآخير وإل يضر

ذمإششة إجششارة فششي غيرهششا لبن ساقته ولو المستأجر، به يتخير
(ل الشششأن أنششه) أي (والصأششح فل عيششن أو الجششرة اساششتحقت



(الخششر) الكششبرى والحضششانة الرضششاع أحششدهما) أي يسششتتبع
(والحضانة) بالجارة مإنهما كل اساتقلل جواز مإع لساتقللهما

والخنششثى بششالنثى الصششادق جنسششه صأششبي) أي (حفششظ الكششبرى
(وكحله الدال ودهنه) بفتح وثيابه وبدنه رأساه بغسل (وتآعهده
اساششم ونحوهششا) لقتضششاء لينششام وتآحريكششه المهششد فششي وربطششه

الب علششى فقيششل بالضششم، الششدهن أمإششا عرفششا ذلششك الحضششانة
> إذ162<ص:  الول يتجششه والششذي العششادة فيششه تآتبششع وقيششل
الحضششانة لهمششا) أي اساششتأجر ولششو( تآنضبط ل ذلك في العادة

في العقد انفساخ فالمذهب اللبن (فانقطع والرضاع الكبرى
مإششر الحضانة) لمششا (دون الجرة مإن قسطه الرضاع) فيسقط

حششبر يجب ل أنه (والصأح عليه مإعقود مإقصود مإنهما كل أن
(وخيششاط الناساخ وراق) وهو (على وطلع وكحل) وصأبغ وخيط

أن مإششع اللفششظ مإششدلول علششى اقتصششارا ومإلقح وكحال) وصأباغ
الرافعششي صأششحح (قلششت عين بها يستحق ل أنه الجارة وضع
لششه ضششابط ل العادة) إذ إلى فيه (الرجوع الشرحا) الكبير في
أصأشله علشى المتشن اساشتدراكات (تآنشبيه) غشالب شرعا ول لغة
هذا في إليه الساناد حكمة مإا يقال فقد وحينئذ الشرحا مإن

أحششد لششه يترجششح لششم هنششا بششأنه يجششاب وقششد غيششر، ل الموضع
رأيششت ثششم البقيششة بخلف فأرساششلهما المتناقضششين الموضششعين

اضششطربت) (فإن قال كما وليس ذلك يخالف قد مإا للشارحا
مإششن العقششد فششي (وإل) يبين للغرض البيان) نفيا (وجب العادة
الغششرر مإششن فيهششا أعلم) لمششا والله الجارة (فتبطل ذلك عليه

أن المإششام كلم وأفهششم غايششة إلششى ل التنششازع إلششى المششؤدي
غيششر فيهششا يجششب فل العيششن أمإششا الذمإششة إجششارة فششي الخلف
علشى كشانت إذا فيمشا الرفعة ابن > وقطع163<ص:  العمل

عمل على كانت إذا فيما التردد وجوز مإدة
المششاهر الطششبيب أن بعضششهم به وصأرحا كلمإهم فرع) اقتضى(

العلششم فششي مإششاهرا يكششن لششم وإن نششادرا خطششؤه كان بأن أي
التجربة طول مإن اساتفاد الطباء بعض نجد لنا يظهر، فيما

به كثر مإا ذلك لعدم وبعضهم جدا خطؤه به قل مإا والعلج
أجششرة لششه شششرطت لششو ذكرتآششه بمششا الضششبط فتعيششن خطششؤه
المسششمى اساششتحق يششبرأ فلم بها فعالجه الدوية ثمن وأعطي

الرجششوع للعليششل وليششس المثل فأجرة وإل الجارة صأحت إن
إن بششل الشفاء ل المعالجة عليه المستأجر لن بشيء، عليه

جششاعله إن نعششم غيششر ل اللششه بيد لنه الجارة، بطلت شرط
هششو كمششا وجششوده بعششد إل المسششمى يسششتحق ولششم صأح عليه



الجراحا أوائل يأتآي مإا فقياس المذكور الماهر غير أمإا ظاهر
المششاهر بخلف فعلششه مإششن تآولششد مإششا يضمن أنه مإن والتعازير

لتقصششيره الدويششة بثمششن عليششه ويرجششع أجششرة يسششتحق ل أنششه
ل الضششرار هششذا شششأن ومإن بأهل له هو ليس لما بمباشرتآه

النفع

دابة أو لعقار المكتري أو المكري يلزم فصل) فيما(     
(تآسششليم المكششري علششى التآي الخيار لدفع يتعين يجب) يعني(

عليششه النتفاع المكتري) لتوقف (إلى (الدار) مإعها مإفتاحا) ضبة
فل عششدمإه أو ضششمنه بتقصششيره تآلششف فششإذا بيششده أمإانششة وهششو

يششأثم ولششم يجششبر لششم أبششى فإن تآجديده المكري يلزم وفيهما
>164<ص:  يششأتآي مإششا جميششع في وكذا المكتري يتخير لكن
لنشه نظشر وفيشه ه ا المنشع مإشدة فشي وتآنفسخ القاضي قال

جهششل إن نعششم لششه الخيششار ثبششوت مإششع الفسششخ بعششدم المقصر
فل القفششل بالضششبة وخششرج قششاله مإششا احتمل فيه وعذر الخيار
بتششابع وليششس مإنقششول لنششه مإفتششاحه عششن فضششل تآسليمه يجب

قلعششه رخششام وإعششادة ساششطح تآطييششن لنحو (وعمارتآها) الشامإلة
مإجششرد بششه الفائت لكون نظر ول ظاهر هو كما غيره أو هو

المشؤجر) (علشى امإتنشع ثشم ومإشن مإقصشود غرض لنها الزينة،
بششادر) أي (فإن جديدة للت احتاجت وإن ودوامإا ابتداء قلعه
ساششلم (وأصألحها) أو ظاهر هو كما أجرة لها مإدة مإضي قبل

المششؤجر (علششى (فللمكششتري) قهششرا (وإل) يبششادر فششذاكا المفتاحا
ومإششن لتضرره والبقاء الفسخ بين المنفعة نقصت الخيار) إن

فقششط الوكششف حالششة تآخير السقف وكف فإذا بزواله زال ثم
بششالبلط ساششقوطه زرعششة أبششو وبحششث نقششص مإنه يتولد لم مإا

ه ا وقششع كششبير فيششه ليششس بينهمششا التفششاوت لن الرخام بدل
لهششا أجششرة تآفاوتآششا إن أنهما يتجه فالذي فيه مإا إطلقه وفي
بخلششف فسششخ الرخام إبقاء شرط لو وأنه فل وإل تآخير وقع

فل المكششتري بششه علششم مإقششارن أمإششا حششادث فششي هذا الشرط
مإششع بإقدامإه لتقصيره المكري وظيفة مإن أنه علم وإن خيار

الطلششق وفششي لنفسه المتصرف في ذكر مإا ومإحل به علمه
فتجششب الوقششف وفششي غيششره > عششن165<ص:  المتصرف أمإا

انششتزاع أيضا المؤجر ويلزم الجارة حيث مإن ل لكن العمارة
أراد إن عنهششا ونهشب حريششق نحششو ودفشع غصشبها مإمشن العين
المسششتأجر عليششه قششدر ولششو المستأجر تآخير وإل الجارة دوام
ضششمن قصششر لو أنه مإنه ويؤخذ كالوديع لزمإه خطر غير مإن



بششل خصومإة على المتوقف الغاصأب مإن النزع يكلف ل وأنه
الششدعوى ساششمعت وإن يخاصأششمان ل لنهمششا كششالوديع، يجوز ل

الششدعاوى. أوائششل يششأتآي كمششا يششدهما فششي العيششن لكون عليهما
بششه ينتفششع ل السششطح) الششذي (عششن كنسششه الثلششج) أي وكسششح(

(وتآنظيششف السششابق المؤجر) بالمعنى (على كالجملون الساكن
ابششن بحثششه كما سااكنها به ينتفع الذي الدار) وساطحها عرصأة
المششدة دوام فششي (وكناساة) حصششل كثر ثلج) وإن (عن الرفعة

الحمششام رمإششاد ومإثلهششا وطعام قشر نحو مإن يسقط مإا وهي
لتوقف المكري به يلزم ل أنه المكتري) بمعنى (على وغيره
فعلششه مإششن الكناساششة ولن الثلج، على أصأله ل انتفاعه كمال

وبعششد نقلششه مإنهمششا واحششدا يلششزم ل بالريششح الحاصأششل والششتراب
وفششي بششل الكناساششة نقششل علششى المكششتري يجبر المدة انقضاء
>166<ص:  ظششاهر هششو كمششا بالسششقوف أضششرت إن أثنائهششا
فيهمششا حصل مإما وحش بالوعة تآنقية السابق بالمعنى وعليه
الكناساششة وفارقششا المششدة بعششد تآنقيتهمششا علششى يجششبر ول بفعله
رفعهششا فيهششا العششرف وبأن بخلفها مإنه بد ل عما نشآ بأنهما

بششأن العقششد عنششد تآنقيتهمششا المششؤجر ويلزم بخلفهما فأول أول
به يعلم لم إن ومإحله المستأجر تآخير وإل فارغين يسلمهما

المسامإحة واعتياد المؤنة بخفة الفرق ويحتمل مإر مإما أخذا
(فعلششى ذمإششة أو لركششوب) عينششا دابششة آجششر ثششم. (وإن ل هنششا

للحمششار وهششو وضمه أوله (إكاف) بكسر الطلق المؤجر) عند
بالبرذعششة واحد غير وفسره للبعير وكالقتب للفرس كالسرج

مإششا علششى بلدنششا في يطلق أنه المطلب وفي مإشتركا ولعله
مإششا هنا والمراد ه ا بالحزام عليه ويشد البرذعة فوق يوضع
مإهملششة أو مإعجمة ذال ثم أوله (وبرذعة) بفتح البرذعة تآحت
مإوضع في الصحاحا في كذا الرحل تآحت الذي الحلس وهي

رقيق كساء وهو للبعير حلس: الحلس في وقال كالمشارق،
بششل هششذين مإششن واحدا ليست الن وهي البرذعة تآحت يكون
(وحزام) وهششو غالبا آخر شيء مإعه ليس مإحشو غليظ حلس

يجعل مإا وهو مإفتوحة وفاء (وثفر) بمثلثة الكاف به يشد مإا
حلقششة الششراء وتآخفيششف أولششه (وبششرة) بضششم الدابششة ذنششب تآحت
فششي يشششد خيششط أولشه (وخطام) بكسر البعير أنف في تآجعل
التمكششن لتوقششف الميششم بكسششر المقود بطرف يشد ثم البرة

ينششدفع وبششه قششالوه كما به العرف اطراد مإع عليها له اللزم
وإل بششه العششرف اطششرد إن ذلششك مإحششل أن الزركشششي بحششث
إذا أمإششا الجششبر نحششو فششي مإششر كما > البيان167<ص:  وجب



وعلششى(يلزمإششه.  فل ذلششك مإششن عليششه شششيء ل أنششه شششرط
المحمششل علششى بششه يظلششل مإششا ومإظلششة) أي مإحمششل المكششتري

(وغطششاء) عليششه ليجلس المحمل في يفرش مإا (ووطاء) وهو
البعيششر على المحمل به يشد (وتآوابعهما) كحبل أولهما بكسر

النتفششاع لكمششال يششراد ذلششك لن الخر إلى المحملين أحد أو
الحبششل أن اتآفاقهم عن الماوردي ونقل بالجارة يستحق فلم

لنششه مإتجشه وهششو التمكيشن آلشة مإشن لنه الجمال، على الول
المكششتري مإلششك لصأششلحا الثششاني بششأن الثششاني وفششارق كششالحزام
(اتآبششاع الطلق عنششد المسششتأجر السرج) للفرس في (والصأح

وجششب وإل العقششد بمحشل اطششرد إن هذا للنزاع العرف) قطعا
عليششه نصششوا مإا بخلف العرف اطرد ولو مإر مإا نظير البيان
هششل الخششاص الصأششطلحا أن علششى بناؤه يظهر به يعمل فهل
وفي الرفع مإواضع في كلمإهم العام. وقضية الصأطلحا يرفع

مإششع هنششا العششرف لن الول هنششا يتجششه والششذي عششدمإه أخششرى
فششوجبت بششالحكم المستقل هو كثيرا المحال باختلف اختلفه
المسششاقاة فششي مإر مإا وبين بينه يفرق وبه مإطلقا به إناطته
فششي المششؤجر علششى المحمششول (وظششرف الحششداد فششي ويششأتآي
إجششارة فششي المكششتري (وعلششى النقششل الذمإششة) للششتزامإه إجششارة

وحفششظ إكافها نحو مإع الدابة تآسليم إل عليه ليس العين) إذ
ه يسشلمها لم مإا صأاحبها على الدابة > ليسشافر168<ص:  ل
وعلششى( كوديششع لنششه لهششا صأششيانة حفظهششا فيلزمإه وحده عليها

نششائبه أو الدابة) بنفسششه مإع الخروج الذمإة إجارة في المؤجر
ونزولششه ركششوبه فششي الراكششب (إعانششة أيضششا و) عليششه (لتعهدها
لنحششو البعير فينيخ العانة كيفية في الحاجة) والعرف بحسب
العقششد عنششد قويششا كششان وإن الركششوب حالششة وضششعيف امإششرأة
ل لمششا وينزلششه ركوبه ليسهل مإرتآفع مإن الحمار نحو ويقرب

وينتظششر أكششل نحششو ل فششرض وصأششلة كطهر عليها فعله يتأتآى
له وليس جمع ول قصر ول تآخفيف مإبالغة يلزمإه ول فراغه

مإششن المعتدل للوساط بالنسبة أي الحاجة قدر على التطويل
قشاله الفسشخ فللمكشري طشول فشإن يظهشر فيمشا نفسه فعل

لن غيششره، دون العششادة وقششت عليهششا النششوم ولششه المششاوردي
إن للعقبششة بششل للراحششة عنهششا النششزول يلزمإه ول يثقل النائم
المشششي يخششل بحيششث ظاهرة وجاهة له ليس قويا ذكرا كان

ل إليها المكرى البلد أول إلى اليصال ويجب عادة بمروءتآه
أي الحششاء الحمششل) بكسششر (رفششع أيضششا مإسكنه. (و) عليششه إلى

مإششن والشششجر البطششن حمل نحو فهو مإفتوحها وأمإا المحمول



المحمليششن أحد وحله) وشد المحمل وشد (وحطه مإتصل كل
ائق وخفيشر دليشل وأجشرة بالرض وهما الخر إلى وقائشد وسا

ورشششاء دلششو نحو > وكذا169<ص:  المنزل في مإتاع وحفظ
عليششه (وليششس كله ذلك العرف لقتضاء لساتقاء اساتئجار في
يلزمإششه والدابششة) فل المكتري بين التخلية إل العين إجارة في

المششراد مإنهششا التمكيششن ساششوى يلششتزم لششم لنششه مإر مإما شيء
اساششتقرار في كاف التمكين مإجرد أن عبارتآه وظاهر بالتخلية
وبمضي بوقت المنفعة قدرت إن الجارة مإدة بمضي الجرة

يششده يضششع لششم وإن بعمششل قششدرت إن الساششتيفاء إمإكان مإدة
تآحششت المنفعشة لتلششف بقششولهم لششذلك تآعليلهم ينافيه ول عليها

فيششه قششرروه لمشا المششتري يششد تآحشت تآلشف إذا كشالمبيع يده
مإن إيجارها قبله وله له كقبضه عليه عرضه إن يأتآي وفيما

وصأششل وإذا غيره مإن ل هنا الروضة في صأححه كما المؤجر
ه المسشتأجر المعيشن المحل فقشد فشإن يشأتآي لمشن ساشلمها ل

كالوديعة.  جموحا كانت إذا إل يركبها ول اساتصحبها
> كمششا170<ص:  للمسششتقبل العين) بالنسششبة إجارة وتآنفسخ(

الدابششة) مإثل (بتلششف التقسششيم لضششرورة هنششا وذكرهششا يششأتآي
إبششدالها فششارق وبه عليه المعقود لفوات تآبدل ول المستأجرة

مإالكها اساتحق الطريق أثناء تآلفها كان ولو الذمإة إجارة في
المسششتأجر العيششن تآلششف لششو مإششا بخلف الجششرة مإششن القسششط
بعششد الثششوب احترق لو قولهما مإن أخذا الطريق أثناء لحملها
القسششط اساششتحق مإلكششه في أو المالك بحضرة بعضه خياطة
فانكسشرت جششرة لحمششل اكشتراه ولو له مإسلما العمل لوقوع

علششى تآظهششر الخياطششة أن والفششرق لششه شيء ل الطريق في
والحمل المحل على أثره لظهور مإسلما العمل فوقع الثوب

علششم قششاله وبما بعضهم قال ه ا الجرة على أثره يظهر ل
العمششل وقششوع الجششارة فششي القسششط وجششوب فششي يعتششبر أنششه

مإششن المششؤجر أبششرأه ولششو المحششل علششى أثششره وظهششور مإسلما
ولششو بششيء عليشه المكششترى يرجع لم العقد تآقايل ثم الجرة

بششان ثششم المششؤجر علششى لششه حق ل بأنه الجرة دفع بعد أقر
مإششن الظششاهر علششى بناء أقر إنما لنه بها رجع الجارة فساد

القششول علششى الششتراخي الخيششار) علششى (ويثبششت العقششد صأششحة
(بعيبهششا) المقششارن الزمإششان بمششرور يتجششدد الضرر لن المعتمد،

تآششأثيرا المنفعششة فششي أثششر مإا وهو لتضرره والحادث جهله إذا
القافلششة عششن تآتخلششف أو تآعثر ككونها أجرتآها تآفاوت به يظهر

قششول الزركشششي صأششوب لكن به جزمإا كما مإشيها خشونة ل



في لقولهم تآخالف ول عيب ظهرها كصعوبة إنه الرفعة ابن
الثششاني يحمششل وعليششه السقوط مإنه خشي إن عيب إنه البيع
أثنائهششا فششي أو الرش لششه وجب المدة بعد بالعيب علم وإذا

للمسششتقبل يجششب لششم يفسخ لم وإن مإضى لما وجب وفسخ
خيششار (ول وجششوبه الغششزي ورجششح مإضششى فيما السبكي وتآردد
(بششل بتلفهششا ول المحضششرة الدابششة الذمإششة) بعيششب إجششارة فششي

يششرض لشم فشإذا السشليم إل فيهشا يثبت ل البدال) لنه يلزمإه
المستأجر تآخير البدال عن عجز فإن فيها لما رجع بالمعيب

بمششا المسششتأجر > ويختششص171<ص:  الذرعششي بحثششه كمششا
ويقششدم برضششاه إل إبششدالها يجششوز ول إيجارهششا فلششه تآسششلمه

ليؤكششل) فششي المحمششول (والطعششام الغرمإششاء علششى بمنفعتهششا
(ويبششدل لعششدمإه ول لبداله العقد في يتعرض لم إذا الطريق

كششذا حمششل لتناوله اللفظ بمقتضى الظهر) عمل في أكل إذا
لعششدم يبششدل ل أنششه العادة على قدمإوه إنما وكأنهم كذا إلى

فيششه بسششعره الفششراغ مإحششل بعششد فيما يجده لم ولو اطرادها
شرط إن إل البدال يجوز ل أنه السبكي قطعا. واختار أبدل
ه يعلم قدرا مإنشه يأكشل فلشم يبشدل ل قلنشا وإذا يكفيشه ل أن
بحثشه الشذي أكلشه قشدر بتنقيشص مإطشالبته للمشؤجر فهل شيئا

ذلششك، لششه أن يحتششاجه مإا وحمل يقدره لم إذا فيما السبكي
للشششرط اتآباعا ذلك له ليس أنه قدره إذا وفيما العرف لنه
بقششوله وخششرج الذرعششي واعتمشده كشالول أنشه إلشى مإششال ثشم

تآلف مإا أكل إذا وبقوله قطعا فيبدل ليوصأل حمل مإا ليؤكل
الكلم وبفرضه فيه نزاع على قطعا فيبدل غيرها أو بسرقة

العرف.  لنه قطعا فيبدل المشروب المأكول في

المنفعة بها تآقدر التي المدة غاية بيان فصل) في(     
عقششد (يصششح ذلششك يتبششع ومإششا أمإانة يد الجير يد وكون تآقريبا

(العيششن) بصشفاتآها فيهششا) تآلشك تآبقششى (مإشدة العين الجارة) على
المعقششود باساششتيفاء (غالبششا) ليوثششق ظششاهر هششو كمششا المقصودة

لهششل فيششه يرجششع بل فيه تآوقيف ل إذ بمدة يتقدر ول عليه
والثششوب ساششنين عشر والدابة سانة ثلثين القن فيؤجر الخبرة

قششاله كششذا أكششثر أو ساششنة مإائششة والرض ساششنة أو ساششنتين
ذلششك ذكششر أن به يعلم بكل يليق مإا على وقولهم كالجمهور

يحسب ل المدد مإن ذكروه مإا وأن للتقييد ل للتمثيل القدر
مإثل القن في عليه يلزم لنه الجارة، عقد حين مإن جميعه

وليششس حينئذ مإن سانة ثلثين يؤجر مإثل سانة تآسعين بلغ إذا



عليهششا زاد عمششا فضل سانة غالبا هنا تآبقى ل العين إذ كذلك
الششولدة مإششن مإضششى مإششا حسششبان المششراد > وإنمششا172<ص: 

هششذا ثششم فل وإل جاز ثلثين المجموع بلغ فإن الجارة ومإدة
يعطششى ل أنششه يششأتآي مإا فقياس وإل الثلثين قبل فيما ظاهر

أنششه مإضى قد الغالب العمر لن لسنة، إل حينئذ الزكاة مإن
قلت فإن مإضى قد العين بقاء فيه يغلب مإا لن كذلك، هنا

ثششم الكلم لن قلششت هنششا ل ثششم الغششالب العمششر اعتبروا فلم
أشششرت مإششا وهششو مإخصششوص بقاء في وهنا البقاء مإطلق في
يجششوز حامإششد أبششو الشيخ وقال المقصودة بصفاتآها بقولي إليه
لخششبر التآششي وكشذا مإنتهاهششا هشي أي ساشنة ساشتون القششن فشي

السششبعين} أي إلششى السششتين بيششن مإششا أمإششتي {أعمار الترمإذي
وفششي وعشششرين مإائششة فيششه كششج ابن وجوز ذلك فيهم الغالب
خمسششمائة والرض وخمسششون مإائششة والششدار عشششرون الدابششة
واعششترض ألفششا فيها بلوغها كالقفال الشامإل في وجوز فأكثر

الششدنيا بقششاء لبعششد بهششا التأجيل يجوز ل أنه البيع في مإر بما
وفششق علششى وقششع إن لكششن الوقششف فششي ذلششك ويجششري إليهششا

علششى عمششارتآه تآششوقفت بششأن الوقششف لعيششن والمصلحة الحاجة
كتششاب فششي بينته كما عليهم للموقوف ل الطويلة المدة تآلك

الوقاف.  إجارة حكم ببيان التآحاف ساميته حافل
لئل سانين ثلث مإن أكثر يؤجر ل أنه على الحكام واصأطلحا

أنششه علششى له مإعنى ل بأنه رد وإن مإنهم، اساتحسان يندرس
ذلششك اشششترطنا وإنمششا مإنهششم شششافعي مإجتهششد عششن ينقششل لششم

المششدة طششول عند الوقف على الساتيلء بغلبة الزمإان لفساد
يكششون أن وحششده مإسششتحق نششاظر غيششر فششي فشششرطها وأيضششا
وأيضششا صأششعب البعيششدة المستقبلة المدة وتآقويم المثل بأجرة
غالبششا عليهششم الجرة وضياع الثاني للبطن النتقال مإنع ففيها

إل يششؤجر ل أن الواقششف شششرط يتبششع أنه وسايأتآي قبضت إذا
يبلششغ ل مإدة إل مإاله أو مإوليه يؤجر ل الولي وأن مإثل سانة
يششؤجر ل الراهششن أن ومإر الزائد في بطلت وإل بالسن فيها

الششدين حلول تآجاوز ل مإدة إل لجنبي > المرهون173<ص: 
بششن البششدر نقلششه كمششا سانة مإن أكثر القطاع إجارة يجوز ول

بعششد عتقه مإنذور في البلقيني وبحث المحققين، عن جماعة
لئل مإنهششا أكششثر إيجششاره يجششوز ل أنششه مإريضه شفاء مإن سانة

تآنفسششخ ل أنهششا يششأتآي لمششا عتقششه بعد عليه دوامإها إلى يؤدي
ساششنة) مإطلقششا (علششى يششزاد) فيهششا ل قششول (وفششي العتق بطرو

فششي المششذهب إنششه السرخسششي وقششول بهششا الحاجششة لنششدفاع



(ثلثين) على تآزاد قول) ل (وفي غلط قيل بل شاذ، الوقف
فششي ذكرهششا بششأن ورد بعششدها الشششياء تآغيششر الغششالب لن سانة

كششل حصششة بيششان يجب لم سانة على زيد وإذا للتمثيل النص
مإششا أقل بيان ومإر السنين مإنافع قيمة على الجرة تآوزع بل

فششي يششأتآي كمششا المششدة تآقششدير يجششب ل وقد العقار، له يؤجر
أراضششيه المششال بيششت وكيششل إيجششار مإثلششه وليس العراق ساواد
ل إذ باطششل هششو بششل مإششدة تآقششدير غيششر مإششن زرع أو لبنششاء

بيششت مإششن المإششام وكاساششتئجار ذلك لجلها يغتفر كلية مإصلحة
أو للبنششاء للعلششو وكالساششتئجار للجهششاد لششذمإي أو للذان المال
الماء.  إجراء

مإلكه لنها وبغيره) المإين بنفسه المنفعة اساتيفاء وللمكتري(
كالشششرط العقششد فسششد بنفسه يستوفيها أن عليه شرط فإن
(مإثلششه) فششي ويسكن) ويلبششس (فيركب يبيع ل أن مإشتر على

اساششتيفاء ذلششك لن بششالولى، ودونششه للعيششن اللحششق الضششرر
و) ل حششدادا يسششكن (ول زيششادة غيششر مإششن المستحقة للمنفعة

إل جمششع قششال الضششرر لزيششادة كذلك هو يكن لم (قصارا) إذا
شششئت مإششا > كششازرع174<ص:  شششئت مإششن لتسششكن قال إذا

ل التوساششعة بششه يششراد إنمششا هذا مإثل بأن الذرعي فيه ونظر
بإركششاب حمششل إبششدال يجوز ول نظر وفيه الضرار في الذن
الخششبراء قال وإن والعكوس بقصار وحداد بحديد قطن ونحو

مإعينششة) قيششد ودابششة كدار مإنه يستوفى (ومإا الضرر يتفاوت ل
يبدل) (ل مإعينة إل تآكون ل الدار أن قدمإه لما فقط للدابة

انفسششخ ثششم ومإششن عليششه المعقششود لنهمششا إبششداله، يجوز ل أي
فيجششب الذمإششة إجششارة فششي أمإششا بعيبهمششا وتآخيششر بتلفهما العقد

برضششا لكششن عششدمإهما عنششد ويجششوز تآعيششب أو لتلششف البششدال
بششه يسششتوفى ومإششا( مإر كما به اختص بالقبض لنه المكتري،

لفعشششل و) الثشششاني (للخياطشششة عيشششن) الول وصأشششبي كثشششوب
مإوصأششوف إرضششاع أو خياطششة ذمإتششه فششي التزم (الرتآضاع) بأن

كمششا التنويششع القصد > لن175<ص:  الضمير وأفرد عين ثم
ضششمير مإوقششع المفششرد ضششمير إيقششاع قيششل مإششا فانششدفع قررتآه
الجير، أبى الصأح) وإن (في إبداله) بمثله (يجوز شاذ المثنى

والمتششاع الراكششب فأشبه عليه مإعقود ل للساتيفاء طريق لنه
الكششثرون عليششه الششذي بششأنه للمقابششل وانتصششر للحمششل المعين

وجششب ومإششا كششل تآعييششن وجششوب بجامإع مإنه كالمستوفى وبأنه
ألزمإششت في الجماع حكى القفال وبأن إبداله يجوز ل تآعيينه
إبششداله فششي الخلف ومإحل يتعين أنه على هذا خياطة ذمإتك



أن دابششة لمسششتأجر يجششوز كمششا قطعششا جاز وإل مإعاوضة بغير
قششدمإته كمششا الذمإة في مإلتزم وفي دار بسكنى عنها يعاوض

ويجوز قطعا بمثله إبداله فيجوز مإعين لحمل اساتأجر لو أمإا
وساشهولة وأمإنشا مإسشافة بمثلهششا كطريق فيه المستوفى إبدال

مإششن بششد ل إذ التسششليم مإحل يختلف ل أن بشرط حزونة أو
بقششول ورد واعتمششده القمششولي نقلششه مإششا علششى مإوضششعه بيان

صأششاحب فعششن مإوضششع إلششى ليركبهششا دابششة اساتأجر لو الروضة
ينهششه لششم إن مإنششه ساششار الششذي المحل إلى ردها له التقريب
لوكيششل ثششم يسلمها بل ردها له ليس الكثرون وقال صأاحبها
ا للضششرورة ردها يجده لم فإن المإين ثم الحاكم ثم المالك

إنمششا أنششه مإنششه يعمل مإا بعمل وتآارة قوله شرحا في ومإر ه
فل وحينئششذ بمثله يبدل حتى ليعلم التسليم مإحل بيان وجب
<ص: التسششليم مإحل بيان واشتراط البدال جواز بين تآنافي
كششالراكب المسششتوفى إبششدال يجوز أنه مإر مإا > وحاصأل176

بمثلهششا كششالطريق فيششه والمستوفى كالمحمول به والمستوفى
بخلفشه الخيريششن فششي البششدال عشدم يشششرط لم مإا دونها أو

إن فيهما جوازه ومإحل مإر كما العقد يفسد لنه الول، في
وجششب تآلفششا ثم بعده عينا فإن وبقيا بعده أو العقد في عينا

ل العقششد انفسششخ تآلفا ثم فيه عينا أو المكتري برضا البدال
ومإثلششه الساششتيفاء في ويجب السابق بتفصيله مإنه المستوفى

العششرف > اتآباع177<ص:  النذر قبيل ويأتآي مإر كما الخدمإة
وإن ليل النششوم وقششت يلبسه ل المطلق للبس اساتأجره فما

مإششا بخلف إطلقهششم اقتضاه مإا على بخلفه عادتآهم اطردت
وقت غير في العلى نزع وعليه نهارا النوم وقت ولو عداه

التجمل.
يششد والثششوب (الدابششة نحو المكتراة على) العين المكتري ويد(

الجششارة) إن (مإششدة الوديششع فششي سايذكره مإا فيه أمإانة) فيأتآي
عمششل بمحششل قدرت إن اساتيفاء إمإكان مإدة أو بزمإن قدرت

كون فارق وبه يده وضع بدون المنفعة اساتيفاء يمكن ل إذ
قبضششه لتمحششض فيششه قبضششه مإبيع ظرف على ضمان يد يده

فششي خطر ل حيث المؤجرة بالعين السفر وله نفسه لغرض
أطلقششوه كذا شاء حيث فيستوفيها المنفعة مإلك لنه السفر،

والذمإششة ظششاهر وهششو العيششن إجششارة بيششن فرق ل أنه وظاهره
فيششه يتششأتآى أن ينبغي المدة بعد بها سافره نعم مإحتمل وهو

لششم الصأششح) مإششا فششي بعششدها وكششذا( الوديع سافر في يأتآي مإا
مإششؤنته ول الششرد يلزمإششه ل ولنه كان لما اساتصحابا يستعملها



عليششه الششذي وإنمششا العقششد فسششد عليششه أحششدهما شرط لو بل
فيلزمإششه الشرعية كالمإانة أنه السبكي ورجح كالوديع التخلية
خلفششه والمعتمششد ضششمن وإل فششورا الششرد أو بها مإالكها إعلم

ذي بخلف أول المالششك بششإذن يششده وضششع هششذا بششأن ويفششرق
المششدة بعششد عليه ليس إنه بالصأح قلنا وإذا الشرعية المإانة

العيششن بتفريششغ المؤجر إعلم يلزمإه ل أنه فقضيته التخلية إل
<ص: طلبهششا لششو يحبسششها ول يسششتعملها ل أن الشششرط بششل

بششاب يقفل أن بين فرق ل أنه ذلك مإن يلزم > وحينئذ178
لششو البغششوي قششال لكششن ل، وأن تآفريغششه بعششد الحششانوت نحششو

لزمإششه شششهرين وغششاب بششابه فششأغلق شششهرا حششانوت اساششتأجر
وقد قال الثاني، للشهر المثل وأجرة الول للشهر المسمى

بقيششت فششإذا يومإششا دابششة اساششتأجر لو قال القفال الشيخ رأيت
أجششرة تآلزمإششه ل مإالكهششا عششن حبسها ول بها ينتفع ولم عنده
عليششه وإنمششا عليششه واجبششا ليس الرد لن الثاني، لليوم المثل

حبسششه فششي لنششه الحششانوت، بخلف مإالكهششا طلب إذا التخلية
المفتششاحا بتسششليم إل يكون ل والدار الحانوت وتآسليم وعلقته

مإششن والششدار الحششانوت وفششي واضششح الدابة في قاله ه. ومإا ا
ول نظششر فيششه لبابهمششا غلقششه عششدم على فيهما التخلية تآوقف
لششم وإن يحصل هنا لهما التسليم لن به، علل مإا له نسلم
لششم لششو قششولهم بششه يصششرحا كمششا مإفتاحهمششا لششه المششؤجر يدفع

مإشدة مإضشت إذا أنشه المسشتلزم الفسشخ في تآخير له يسلمه
أيضششا بششذلك يصششرحا ومإمششا أجرتآها عليه اساتقرت الفسخ قبل
لهششا، غصششبا يكششون ل دار بششاب غلششق مإجششرد بأن النوار جزم

المالششك مإن التقصير لن القفال، قاله مإا خلف يتجه فالذي
فهششو المسششتأجر غلششق وأمإششا المششدة عقششب ليششده وضشعه بعدم

البغشوي ذكره مإا نعم مإفسد عن بذلك له لصونه به مإحسن
لن الغائب، مإن حينئذ التقصير لن مإتجه، الغيبة مإسألة في

فيششه لششه أن لحتمششال فتحششه مإن للمالك مإانع غيبته مإع غلقه
يخششتر ولششم غششرس أو لبنششاء والجششارة انقضت إذا وفيما شيئا

فششي السششابقة الثلثششة بيششن المششؤجر يتخيششر القلششع المسششتأجر
اساششتعمل ولششو التملششك عششدا ففيمششا وإل يوقف لم مإا العارية
يعلششم كمششا الدود لدفع اللبس نحو غير في المدة بعد العين

البلششد نقششد مإششن المثششل أجششرة لزمإششه الوديعششة فششي يششأتآي مإما
لساششتقرار بعششدها يتجششدد لمششا نظر ول المدة تآلك في الغالب

ثششم مإثليششا غصب لو بقولهما لذلك واساتشهد بمضيها الواجب
حيششن مإن القيم أكثر ويعتبر القيمة غرم المثل فقد ثم تآلف



تآجششب لششم القيمة أن مإع هذا صأححا فإذا الفقد إلى الغصب
وجششوب لن أولششى، فهنا المثل الواجب وقبله الطلب بعد إل

الطلب.   قبل تآستقر المثل أجرة
بها) ينتفع (ولم ركوب) مإثل أو لحمل اكتراها دابة ربط ولو(

أمإانة يد يده لن يضمن) ها (لم بعدها أو المدة في وتآلفت
قششوله مإنششه يستثنى بل الحكم في قيدا ليس بالربط وتآقييده
وقت) للنتفششاع في إصأطبل عليها انهدم إذا > (إل179<ص: 

تآقصششير إلششى الهششدم) لنسششبته يصششبها (لششم بهششا) فيششه انتفع (لو
وقيششد الذرعششي بحثششه كمششا لششه عششذر ل أنششه الفرض إذ حينئذ

بجنشح فيششه بهشا ينتفشع ل لما تآمثيلهما مإن أخذا ذلك السبكي
ل إذ الششوقت ذلششك فششي بهششا النتفاع اعتيد إذا بما شتاء ليل

وتآبعششه أيضششا ورجششح حينئششذ إل للتلششف ساششببا الربششط يكششون
فتصششير يششد ضششمان بششالربط الحاصأششل الضششمان أن الزركشششي

لششم وقششت فششي الربط لن تآتلف، لم وإن بعد عليه مإضمونة
اكتراها ولو تآضييع للتلف مإعرض مإحل وفي فيه ربطها يعتد

الثششالث فششي ورجششع بهششا فأقششامإه غششدا ويرجششع اليششوم ليركبهششا
عبششدا اكششترى ولششو تآعديا فيه اساتعملها لنه فقط، فيه ضمنها
إلى العقد بلد مإن به فذهب مإوضعه يبين ولم مإعلوم لعمل

المششال تآلششف > (ولششو180<ص:  الجششرة مإع ضمنه فأبق آخر
صأششبغه) بفتششح أو لخياطته اساتؤجر كثوب تآعد بل أجير يد في
بششأن باليششد ينفششرد لم إن يضمن (لم مإصدرا بخطه كما أوله
هنششا الضششبط ويظهششر بحضششرتآه كان مإعه) يعني المستأجر قعد
لششم مإنزله) وإن أحضره (أو الخيار مإجلس ضبط في مإر بما

المالششك يششد لثبششوت خلفششه ومإشششى المتاع حمل أو مإعه يقعد
عليه للجير يد ل أنه كلمإهم قضية عن نقل بل حكما عليه

إن (وكششذا مإسششتقلة عليششه لششه يششد ل أنششه علششى حمله وينبغي
أظهشر (فششي أيضششا يضششمن فل ذكر مإا انتفى بأن انفرد) باليد

فأشششبه المالششك وغششرض لغرضششه يششده أثبت إنما القوال) لنه
و)( إجماعششا يضششمنان ل فإنهمششا والمسششتأجر القششراض عامإششل
يضششمن) الجيششر (الثششالث و كالمسششتعير يضششمن الثششاني القششول

الشتزم مإشن (وهشو التلشف يشوم بقيمشة النشاس (المشتركا) بين
عمل التزام يمكنه لنه بذلك، سامي ذمإته) كخياطة في عمل
عينششه نفسششه) أي آجششر مإن وهو المنفرد (ل وهكذا لخر آخر

لختصششاص بالعمششل وقششدر عينششه آجششر لعمششل) أو مإعينششة (مإدة
تآجششري ول الول بخلف كالوكيل فكان بالمستأجر هذا مإنافع
مإششا غيششره أخششذ إذا مإثل دكششان لحفششظ أجير في القوال هذه



إليششه يسششلم لششم لنششه القفششال، قششال قطعششا يضششمنه فل فيهششا
قششال بيوتآها بعض سارق ساكة حارس بمنزلة هو وإنما المتاع

وهششي عليششه ضششمان ل الخفيششر أن يعششرف ومإنششه الزركشششي
تآعششدى إذا مإششا تآعششد بل بقششوله وخششرج فيهششا النقل يعز مإسألة

فيضششمنها يرعاهششا آخششر فأعطاهشا دابتشه ليرعششى اساتأجره كأن
أساششرف وكشأن يشده فششي تآلفشت مإششن على والقرار مإنهما كل

فششإنه المعلششم ضششرب مإششن المتعلششم مإات أو الوقود في خباز
خششبيران يشششهد لششم مإششا يتعششد لششم أنشه أجيششر ويصششدق يضششمن
إلششى ثششوبه (دفششع كششأن بششإذنه عمل لغيششره (ولو) عمششل بخلفه
م ففعشل ليخيطشه (خيشاط أو) إلشى ليقصشره قصشار يشذكر) ول

ويجيششب فيسمعه الخر بحضرة يفهمها مإا (أجرة) ول أحدهما
لششه) أجششرة > (فل181<ص:  إطلقهششم شمله كما يسكت أو

شهرا داركا أساكني قال لو ولنه البحر في قال مإتبرع لنه
الذرعششي وبحششث إجماعششا أجششرة عليششه يسششتحق ل فأساششكنه

التششبرع أهششل مإن ليسا لنهما سافه، ومإحجور قن في وجوبها
لساششتهلكه مإثلششه له) أجرة (وقيل مإكلف غير بالولى ومإثلهما
(فلششه) العمششل) بششالجرة بششذلك مإعروفا كان إن (وقيل مإنفعته

بمثششل المعتششادة الجرة بل السلم عبد ابن وقال مإثله أجرة
مإششدركه لوضششوحا يستحسن) تآرجيحه وقد فل (وإل العمل ذلك

نقششل ثششم ومإششن كششثيرا اللفششظ مإقام يقوم وهو العرف هو إذ
فيسششتحقها أجرة ذكر إذا أمإا كثيرون به وأفتى الكثرين عن

بهششا عششرض إذا وأمإششا المثششل فأجرة وإل العقد صأح إن قطعا
فتجششب أطعمششك أو يسششركا مإا تآرى أو أخيبك ل أو كأرضيك

أطعمششه مإا الجير على يحسب الخيرة في نعم المثل أجرة
تآجششب وقششد المطعششم، مإششن تآششبرع ل لنششه ظاهر، هو كما إياه
الزكششاة عامإششل فششي كمششا بهششا تآعريششض ول تآسششميتها غيششر مإن

وكعامإششل شششرعا مإسششماة فكأنهششا بششالنص لششه بثبوتآهششا اكتفششاء
المقابل بذكر اكتفاء المالك بإذن له لزم غير عمل مإساقاة

جمششع قششاله مإششا علششى الحششاكم بششأمإر وكقاساششم الجملة في له
علششى وجوبهششا يسششتثنى ول التوشششيح في رده في أطال لكن

إذن بل مإثل ساشششفينة راكشششب > أو182<ص:  حمشششام داخشششل
بخلفششه إليششه صأششاحبها يصرفها أن غير مإن المنفعة لساتيفائه

بإذنه.
كأن (بأن) أي المؤجرة العين ذات المستأجر) في تآعدى ولو(

بلجامإهششا جششذبها أي فمهملششة كبحها) بموحدة أو الدابة (ضرب
هششو كمششا الدابششة تآلششك لمثششل بالنسششبة أي العادة) فيهما (فوق



قصششارا) دق أو حششدادا أساششكن أو مإنششه أثقل أركبها (أو ظاهر
أي العين) المؤجرة (ضمن له اساتؤجر مإما ضررا أشد وهما

بششه يضششمن فل العششادة هششو مإششا أمإا لتعديه ضمانه في دخلت
بششاللفظ، تآأديبهمششا لمإكششان ومإعلمه زوجته بضرب ضمن وإنما
وفيمششا فقششط يبيحه إنما الضرب على إصألحهما تآوقف وظن

وإل علششم إن الثششاني مإسششتقرا الضششامإن مإنششه أثقششل أركب إذا
كالمسششتأجر الثششاني يضمن لم إذا بما السانوي وقيده فالول

لما هنا المستأجر لن مإطلقا، مإستقرا ضمن كالمستعير وإل
بششأن يتعششد لششم لششو بقششولهم وأيد كالغاصأب صأار بإركابه تآعدى
وخششرج فقششط الثششاني ضششمن العادة فوق فضربها مإثله أركبها
يضششمن فل ذرة فششزرع لبر اساتأجر كأن مإنفعتها العين بذات

مإثششل أجششرة تآلزمإششه بششل مإنفعتها في إل يتعد لم لنه الرض،
> بغيششر183<ص:  مإكششتريين وراء ثششالث ارتآششدف ولششو الششذرة
واخششتير أوزانهششم مإششن وزنه بقسط وقيل الثلث، ضمن إذنهما

مإائششة لحمششل اكترى لو( آخر بسبب تآلفت وإن (وكذا) يضمن
تآجمششع لثقلها عكس) لنها أو شعيرا مإائة فحمل حنطة رطل
فشاختلف أكششثر الدابششة ظهر مإن يأخذ لخفته وهو واحد بمحل

فيششه ونششازع وقطن كحديد الضرر مإختلفي كل وكذا ضررهما
(لعشششرة (أو) اكششترى عرفا بينهما فرق ل إذ وأطال الذرعي
صأششاعا عشششر اثنششي يسششع مإكيششال قفيششز شششعير) جمششع أقفششزة

عكسششه) بششأن (دون أثقششل (حنطة) لنها أقفزة (فحمل) عشرة
أقفششزة عشششرة فحمششل حنطششة أقفششزة عشششرة لحمششل اكششتراه
باتآحششاد جرمإهما لتآحاد يضمن فل أصأل زيادة غير مإن شعيرا
فحمششل) مإائة لحمل اكترى (ولو أخف الشعير أن مإع كيلهما

المثششل (أجششرة المسششمى لزمإششه) مإششع وعشششرة (مإائششة بالتشديد
ليفيششد بالعشششرة لهششا > ومإثششل184<ص:  بهششا للزيادة) لتعششديه

(وإن الكيليششن بيششن بششه التفششاوت يقششع مإما الثنين نحو اغتفار
(إن يششد (ضمنها) ضمان آخر بسبب أو بذلك) المحمول تآلفت

الزيششادة بحمششل لهششا غاصأششبا صأششار مإعها) لنششه صأاحبها يكن لم
غيششره، دون الحمششل بسششبب وتآلفششت مإعهششا كان) صأاحبها (فإن
(ضششمن فقششط للجنايششة الضششمان فكششان للمالششك هنششا اليد لن

مإششع ساششخره لششو ثششم ومإششن بهششا يده الزيادة) لختصاص قسط
صأششاحبها يششد فششي لتلفهششا المسششخر يضششمنها لششم فتلفششت دابته

الششرءوس علششى القيمششة) تآوزيعششا (نصششف قششول) يضششمن وفششي(
التوزيششع بتيسششر وأجيششب آخششر مإن وجراحات واحد مإن كجرحا

والعشششرة المائششة سالم (ولو باطنا نكاياتآها لختلف ثم ل هنا



لشه قششال كشأن (جاهل) بالزيششادة فحملها) بالتشديد المؤجر إلى
مإششر مإششا نظيششر المكششتري) القسششط (ضششمن فصششدقه مإائششة هي

كاللششة صأششار لجهله المكري المذهب) إذ (على الزيادة وأجرة
ذلششك المكششتري (ولششو) وضششع قششوله فششي فكمششا العششالم أمإا له

وحمششل) بالتشششديد المششؤجر (وزن أو المششؤجر فسيرها بظهرها
لششم لنششه المسششتأجر، بهششا وعلم غلط للزيادة) وإن أجرة (فل
وليشس لمحلهشا بردها المؤجر مإطالبة له بل حملها في يأذن

أو المششؤجر وزن ولششو ضششمنها تآلفششت وإذا إذن بدون ردها له
إن بنفسششه كال لو > فكما185<ص:  المستأجر وحمل كال
ضششمان) (ول المتششولي كلم اقتضششاه كما جهل إن وكذا علم
بنقششل تآعششدي ول يششد ل إذ تآلفششت) الدابششة (إن المستأجر على
فيضششمن فكمسششتعير الزائد هذا احمل المستأجر له قال ولو

.مإنفعتها دون المحمول بغير تآلفت إن الدابة مإن القسط
وقششال قبششاء (فخششاطه قطعششه ليخيطششه) بعششد ثوبششا أعطاه ولو(

المالك تآصديق فالظهر قميصا بل فقال قباء بقطعه أمإرتآني
فششي المصششدق لنششه قبششاء، قطعه في له يأذن لم بيمينه) أنه

وأطششال يتحالفششان والثششاني صأششفته فششي فكششذا الذن أصأششل
اختلفششا لششو أنهمششا ومإنه ومإعنى نقل له النتصار في السانوي

بقششائه مإششع التحششالف أوجب مإا وكل اتآفاقا تآحالفا قطعه قبل
وقششال قششاله كمششا بالمالششك يبدأ وعليه أحواله تآغير مإع أوجبه

عليه) بعششد أجرة (ول المنفعة بائع لنه بالخياط، بل السانوي
(وعلششى بيمينه عدمإه ثبت وقد بالذن، تآجب إنما لنها حلفه،

والصأششل الذن انتفششاء مإششن ثبششت النقششص) لمششا أرش الخيششاط
أن أصأششله مإششن الذن انتفششاء مإششن تآقششرر مإششا وقضششية الضششمان

مإششا وهششو ومإقطوعششا صأششحيحا قيمتششه بيششن مإششا بششالرش المراد
مإششن أوجششه وهششو وغيششره عصششرون أبششي كابن السانوي رجحه
لن قبششاء، ومإقطوعششا قميصششا مإقطوعا مإا أنه السبكي تآرجيح
ثبششوت مإششع لهششذا نظر ل بأنه ويجاب فيه مإأذون القطع أصأل

عششدم بششدليل أصأششله مإششن الذن لنتفششاء المقتضششية المخالفششة
فششي المششذكور تآفصششيلهم ومإششن هششذا مإششن ويؤخششذ لششه الجششرة
ومإششن له المستأجر النسخ في المخالفة في وغيرها الروضة
أمإكن فإن أبوابه تآرتآيب فغير كتاب لنسخ اساتؤجر لو قولهم
البششاب كتششب > كششأن186<ص:  المكتششوب بعششض علششى البناء
الجششرة مإششن بقسطه اساتحق عليه يبني بحيث مإنفصل الول

بخيششوط ثششوب لتضششريب اساشتؤجر مإشن أن لشه ششيء فل وإل
فششي وأوساشع بششأنقص فخشاطه مإتسشاوية بينشة وقسمة مإعدودة



تآمكششن إن إل المشششروط لمخششالفته شيئا يستحق لم القسمة
البنششاء مإششن أو الكششل فيسششتحق وأتآمششه شرط كما إتآمامإه مإن

البعض. ذلك أجرة فيستحق بعضه على

فششي والتخيششر الجششارة انفساخ يقتضي فصل) فيما(     
أو إجششارة) عينيششة تآنفسششخ (ل ذلششك يتبع ومإا وعدمإهما فسخها

يششوجب (بعششذر) ل العاقششدين أحد بفسخ ول بنفسها الذمإة في
بخطششه كمششا الششواو وقود) بفتح (كتعذر عليه المعقود في خلل

ومإثلششه مإسششتأجره (حمششام) علششى المصدر وبضمها به يوقد مإا
مإا خراب أو لفتنة له الناس دخول عدم لو مإا الوجه على
بينهمششا والفششرق الدكان أو الدار حول مإا خرب لو كما حوله
رحششا اساششتأجر فيمششن أحششد يقل لم قيل ثم ومإن صأحيح، غير

الفششاء (ساششفر) بفتششح (و) تآعششذر يتخيششر أنششه لقحط الحب فعدم
مإسششافر جمششع وبسششكونها مإثل خوف لطرو المستأجرة بالدابة

وكسششفر أي بعششذر علششى عطفه ويصح مإعهم يخرج رفقة أي
دابششة مإسششتأجر (مإششرض (و) نحششو مإثل دار لمكششتري طروه أي

فششي خلششل ل إذ مإعهششا الخششروج يلزمإششه الذي لسفر) ومإؤجرها
يششوجب الشششرعي التعذر نعم مإمكنة والساتنابة عليه المعقود

وإمإكششان ألمششه فزال مإؤلم سان لقلع اساتأجره كأن النفساخ
تآعلق إن الحسي وكذا الصأل خلف لنه إليه، نظر ل عوده

قبششل فصششالح لجهششاد ذمإيششا المإام اساتأجر كأن عامإة بمصلحة
عليشه المعقششود فشي خلل أوجب إذا > أمإا187<ص:  المسير

بالكليششة مإنفعتششه أزال فششإن العيششن إجششارة فششي كششان فششإن
بششه يظهششر تآششأثيرا مإنفعتششه فششي أثر بحيث عيبه وإن انفسخت

ولششو(للنششوعين.  أمإثلششة وساششيذكر المكششتري تآخير الجرة تآفاوت
أو بجائحششة) كسششيل الزرع فهلك فزرع للزراعة أرضا اساتأجر

ل الجششرة) إذ مإششن شششيء حششط ول الفسششخ لششه (فليس جراد
 دكان مإستأجر بز احترق لو كما الرض مإنفعة في خلل

شرعا عقدها في عين مإنه مإستوفى بتلف وتآنفسخ) الجارة(
فيهششا فحاضششت مإسجد لخدمإة مإدة عينها اساتؤجرت كمسلمة

والجيششر (الدابششة (بمششوت) نحششو فتنفسششخ كششالموت حسششا أو
عليهششا المعقود المنفعة لفوات المستأجر بفعل المعينين) ولو

المشتري بإتآلف اساتقر وإنما قبضه قبل كالمبيع قبضها قبل
لهششا قابضششا صأششار وبإتآلفهششا العيششن علششى وارد لنششه ثمنششه، له

(فششي) الزمإششان هششو إنمششا النفسششاخ لن هنششا، المنفعششة بخلف
عليهشا التآلف ورود يتصشور ل مإعدومإشة (المسشتقبل) ومإنشافعه



فل أجششرة لمثلششه الششذي القبششض (الماضي) بعد الزمإن (ل) في
يثبششت لششم ثششم ومإششن بششالقبض الظهر) لساتقراره (في تآنفسخ

المثل لجرة المسمى) بالنظر مإن قسطه (فيستقر خيار فيه
المسششمى ويششوزع والباقيششة الماضششية المششدة مإنفعششة تآقوم بأن

كشانت فشإذا بعششده مإششا دون العقششد حالشة قيمتهمششا نسبة على
أجششرة مإثل مإثلششه وأجششرة نصششفها ومإضششى ساششنة الجششارة مإششدة

بششالعكس كششان وإن ثلثششاه المسمى مإن وجب الباقي النصف
شهر أجرة تآزيد قد إذ لختلفها المدتآين نسبة على ل فثلثه
مإما وغيره به المستوفى مإنه بالمستوفى وخرج شهور على

تآنفسششخ) الجششارة ل(وفيششه.  مإر مإا على بتلفه انفساخ فل مإر
فتششتركا كششالبيع للزومإهششا أحششدهما العاقششدين) أو (بموت بنوعيها
ليسششتوفي وارثششه أو المسششتأجر عنششد المؤجر مإوت بعد العين
عليششه ديششن التزمإه مإا الذمإة > وفي188<ص:  المنفعة مإنها
الششوارث تآخيششر وإل مإنهششا اساششتؤجر وفاء التركة في كان فإن
واساششتثنى الفسششخ فللمسششتأجر وإل الجششرة اساتحق وفى فإن

عاقد لنه ل، العقد مإورد لكونه فيه النفساخ بعضها مإسائل
كأن الموت لغير فيه النفساخ وبعضها المعين الجير كموت

إنمششا بمششوتآه فانفساخها حياتآه دار بمنفعة له أوصأي مإن آجر
قششال وإنمششا بمنششافعه يقل لم ولو الموصأي شرط لفوات هو
وإنمششا المنفعششة يملكششه لششم لنه اليجار، عليه امإتنع ينتفع بأن
بششه أفتى كما المقطع آجر وكأن يأتآي كما ينتفع أن له أباحا

مإبنششي وبعضششها للتملششك ل للنتفششاع المقطع ومإراده المصنف،
الوقششف) أي (مإتششولي بمششوت أيضا تآنفسخ و) ل(مإرجوحا.  على

مإششن للرشششد شششرطه كأن بوصأف ولو الواقف بشرط ناظره
شششرطه بغيششر أو يششأتآي بمششا يقيششده ولششم عليهششم الموقششوف

لنششه غيرهم، أو للمستحقين آجره إذا أجنبيا أو كان مإستحقا
بوصأششف يختششص ولششم عليهم الموقوف جميع نظره شمل لما

كششان إن نعششم المحجششور ولي بمنزلة كان زمإنه ول اساتحقاق
للمإششام تآبعششا وجوزنششاه المثششل أجرة بدون وآجر المستحق هو

الرفعششة ابن قاله مإا على المدة أثناء بموتآه انفسخت وغيره
أجرتآهششا جميششع يششدفع أن ساششنين آجششر إذا للنششاظر يجششوز ول

ضششمن وإل مإضششى مإششا بقششدر يعطيهششم بششل مإثل الول للبطششن
الساششنوي واعتمششده العيششد دقيق وابن القفال قاله كما الزائد
للمسششتحق الكل صأرف له أن الرفعة ابن ارتآضاه الذي لكن
عليششه الموقوف مإلك > بأنه189<ص:  غيره واساتظهره حال

أول مإر كما التصرف جواز ينافي ل الساتقرار وعدم ظاهرا



فششي السششابقة دينششارا بثمششانين ساششنين أربششع إجارة وفي الباب
في التصرف مإن الشخص مإنع الول على يلزم وبأنه الزكاة
يششد فششي بقششي إذا وبششأنه عليششه حجششر تآقششدم عششدم مإششع مإلكششه

ذلششك أضششر وإل القاعششدة خلف فهششو ضششمن فششإن النششاظر
النششاظر بششأن ذكششر عمششا ويجششاب الول يتجششه والششذي بالمالك،

ل بل أصألحية ول والمستحق للوقف بالصألح التصرف يلزمإه
المششترتآب لششه تآضششييعه غلبششة مإع حال له الكل دفع في صألحا
المسششتحقين مإششن بعششده ومإن العمارة مإن الوقف ضياع عليه
لن ذكر، مإما يلزم لما نظر فل ذلك ومإع إليه الصرف مإن

يد في وبقاؤه المإلكا حقيقة على فليس مإراعى هنا الملك
مإششن تآمكين مإن أصألح المإين فالقاضي وإل بشروطه الناظر
 مإعسرا كان إن سايما ل بالكلية يذهبه

شششرط وقششد الوقششف، بعضهم أو الول) مإثل البطن آجر ولو(
اساشتحقاقه بمششدة أو بنصششيبه مإقيششدا بششل مإطلقشا ل النظششر له

(الششولي أو) آجششر تآمامإها قبل (ومإات غيره أو (مإدة) لمستحق
فبلششغ) رشششيدا (بالسششن فيهششا يبلششغ ل مإششدة مإششاله صأششبيا) أو

لمششا الوقششف) لنششه فششي انفساخها (فالصأح غيره (بالحتلم) أو
لششه يكششن لششم اساششتحقاقه بمششدة الواقششف جهششة مإن نظر تآقيد
السششابق، الناظر فارق وبه لغيره المنتقلة المنافع على ولية
غيشر وليتششه كشانت يسششتحق لشم وإن النظششر له كان لما لنه

وبهششذا مإششوتآه بعششد ولو غيره على أثرها فسرى بشيء مإقيدة
عشن يسشتغنى ل بمشا الفتشاوى فشي وبسطته هنا قررتآه الذي

ذكرنششاه بمششا وخششرج فتششأمإله هنششا للشششراحا مإششا اندفع مإراجعته
>190<ص:  ول عششام نظششر لششه يشششرط لششم عليششه مإوقششوف

زعمششه لمششن خلفا يخالفه ل وكلمإهما إيجاره يصح فل خاص
للبطششن حاكمششا ولششو النششاظر آجششره لششو أنششه الزركشششي وبحث

اساششتحقاق لنتقششال انفسششخت الول البطششن فمششات الثششاني
ه ا شششيئا نفسششه علششى يسششتحق ل والشششخص إليهششم المنافع
وغيششره كالسششبكي الذرعي شيخه قاله مإا على بناؤه ويمكن

الب مإششات ثششم الجششرة وأقبضششه أبيششه مإششن اساششتأجر مإششن أن
ديششن أبيششه علششى كششان فششإن الجششارة حكم ساقط حائز والبن
الجششارة انفسخت آخر ابن مإعه كان ولو الغرمإاء مإع ضارب

ورد أبيشه تآركشة فششي الجرة بنصف ورجع المستأجر حق في
أن هنششا الشششيخين عنششد والصأششح مإرجوحا على مإبني هذا بأن

صأششورة فششي النفسششاخ عششدم وقياساششه تآنفسششخ ل الجششارة
تآصششرفه الششولي لبنششاء تآنفسششخ (الصششبي) فل (ل) في الزركشي



ورشششد مإجنششون وإفاقششة نظششره تآقييد عدم مإع المصلحة على
فل ساششفيها بالحتلم بلغ إذا أمإا بالنزال الصبي كبلوغ سافيه

فتبطششل بالسششن فيهششا يبلششغ مإدة آجره إذا وأمإا قطعا، تآنفسخ
بانهششدام تآنفسششخ (أنهششا و) الصأششح. (رشششيدا بلششغ إن الزائد في

الساششم لششزوال المسششتأجر بفعششل ولو > الدار) كلها191<ص: 
شششيئا إل تآحصششل ل إذ عليهششا الساششتيفاء قبل المنفعة وفوات
مإششن المسششتأجر ليتمكششن بششالقبض فيهششا حكمنششا وإنمششا فشششيئا

بعششده أو القبششض قبل ذلك وقع إن بالكلية فتنفسخ التصرف
دون مإنهششا البششاقي ففششي وإل أجششرة لهششا مإششدة مإضششي وقبششل

بعضششها انهششدام أمإششا التوزيششع مإششن مإششر مإا فيه فيأتآي الماضي
قبششل ويصششلحها المششؤجر يبششادر لششم مإششا المسششتأجر بششه فيتخير
قششاله مإششا يحمششل النهدام هذا وعلى له أجرة ل زمإن مإضي

تآعيششب بششه يحصششل تآخريبششا فششأراد يخيره المستأجر تآخريب إن
أبنيتهششا خلل لنحو والحمام مإائها بانقطاع الرحا وتآعطل فقط

بششأنه واعترضششا قششاله مإششا علششى يفسششخها بئرهششا مإاء نقص أو
هششذا بحمششل ويجششاب بعششده المسششألة في الضعيف على مإبني
يرشد كما آخر مإحل مإن إليها الماء ساوق تآعذر إذا مإا على
عششن نقلهمششا وأمإا آخر بماء ساقيها لمإكان التآي قولهم لذلك

بسششاقية آفششة المششدة أثنششاء طششرأت لششو فيمششا الجمهششور إطلق
لمثلهششا مإششدة مإضششت التخيششر مإاءهششا عطلششت المششؤجرة الحمام

مإضششت وقششد العيب، بان إذا عدمإه المتولي وعن ل أو أجرة
بعششض فششي فسششخ لنششه الششوجه، إنششه وقششال أجششرة لمثلها مإدة

الجمهششور أطلقششه مإششا الششوجه بششأن فمعششترض عليششه المعقششود
مإنهششا لهششم > تآبعششا192<ص:  مإواضششع فششي بنظيششره وصأششرحا

يحتششاج كخلششل المنفعة ينقص مإا المدة أثناء عرض لو قولهم
يبشادر ولشم عيب تآركه مإن حدث بسطح ثلج وحدوث لعمارة
أرضششا اكششترى لششو وقششولهم المسششتأجر تآخيششر لصأششلحه المؤجر
مإششع ذلششك وغير تآخير المدة في الماء انحسار وتآوقع فغرقت

العيششب كششان إذا فيمششا الششتراخي علششى الخيششار بششأن تآصريحهم
كالصششريح مإنهششم فهششذا مإسششألتنا فششي كمششا زواله يرجى بحيث

فششي صأششرحا بششل أجششرة لمثلهششا مإششدة مإضششت وإن التخيششر في
فغرقششت أرضششا آجر إذا مإا وعلى المنفعة فوات على الكلم
الحمششام بئششر مإششاء نقششص فششي عنهمششا مإششر مإا أن على بسيل

عن فقولهما التخيير عن فضل مإسألتنا في النفساخ يقتضي
فيه مإا على المعنى حيث مإن أي الوجه إنها المتولي مإقالة
اساششتؤجرت أرض مإششاء انقطاع (ل المذهب حيث مإن ل أيضا



ساششقيها إمإكششان مإششع الرض اسام لبقاء به تآنفسخ لزراعة) فل
يتوقششع لششم بمششاء بعضها أو هي غرقت لو ثم ومإن آخر بماء

الكششل فششي انفسششخت الششزرع أوان أو الجششارة مإششدة انحساره
علششى حينئششذ ويتخيششر الثانيششة فششي البعششض وفششي الولششى فششي

مإششن أخششذا بششذلك وألحق الفور على قال مإن ووهم التراخي
وهششو انفسششخت أصأششل بمششاء ساششقيها يمكششن لششم لششو أنششه العلة
يثبت) (بل الحمام بئر مإاء نقص في قررتآه لما مإؤيد ظاهر

مإشر مإشا مإضشي قبشل المشؤجر يبشادر لم مإا (الخيار) للعيب به
الوجشه علشى بششذلك وعشده يكفي ول يكفيها مإا إليها ويسوق

لن التراخي، على فهو هنا الخيار ثبت وحيث الماوردي قال
بتكششرر يتكششرر وذلششك بعضششها أو أي المنفعة قبض تآعذر ساببه

لششدوابه مإحل اساششتأجر لششو مإششا أيضششا بششه يتخيششر ومإمششا الزمإان
لششه مإقششذر وكششل تآنجيسه عليه فيمتنع مإسجدا المؤجر فوقفه
بششه انتفششع البقششاء اختششار فششإن ويتخير حينئذ > مإن193<ص: 

تآجششوز لهششا المستأجر المنفعة كانت إن أي المدة مإضي إلى
مإششن بمثلشه إبشداله تآعيشن به نجس لوضع كاساتئجاره وإل فيه

بغيششر فيششه ونحوها الصلة وغيره الواقف على وامإتنع الطاهر
مإملوكششة مإنفعتششه مإسششجد لنششا يقششال وحينئششذ المسششتأجر إذن

مإنفعتششه. مإالششك إذن غيششر مإششن به واعتكاف صألة نحو ويمتنع
إجششارة العبششد) فششي وإبششاق (الدابششة لنحو المؤجر وغصب) غير(

وكششان المسششتأجر مإششن تآفريششط غيششر مإششن بمششدة قششدرت عيششن
مإر كما بالرد يبادر لم الخيار) مإا (يثبت المالك على الغصب

يششرد ولششم أجاز وإن فواضح فسخ فإن الساتيفاء لتعذر وذلك
مإشا قسشط فيسشتقر الجشارة انفسشخت المشدة انقضشت حشتى

المششؤجر فيلششزم الذمإششة إجششارة أمإششا المسششمى مإششن اساششتوفاه
المعيششن وليششس عليششه الحاكم اساتأجر امإتنع فإن فيها البدال

العقششد أصأل ل التعيين ينفسخ فبتلفه العقد كمعين فيها عما
بمضيه انفسخت وإل بزمإن يقدر لم إذا بما الماوردي وقيده

بششل غصششبه بنحششو تآنفسششخ فل بعمششل قششدرت عين إجارة وأمإا
> قبضششه194<ص:  أخر حال كثمن عليه قدر مإتى يستوفيه

ويلزمإششه خيششاره فيسششقط المسششتأجر بتفريششط ذلك وقوع وأمإا
مإششن المسششتأجر على غصبها لو وأمإا الماوردي قاله المسمى

مإششن أخشذا الرفعشة ابن بحثه مإا على فسخ ول خيار فل يده
إنششه الذرعششي وقششال نظر فيه بما الغزي له واساتشهد النص

المششؤجر غصب وأمإا به يسمحون الصأحاب أظن ومإا مإشكل



فيفسششخها تآسششليمها مإششن امإتنششع بششأن قبلششه أو القبض بعد لها
يأتآي كما

إلششى الطششائف مإششن مإريششض لحمششل اكتري عمن تآنبيه) سائلت(
يلزمإششه فهششل الطريششق أثناء فمات العقد في عين وقد مإكة،
البششويطي نششص رأيششت أن إلششى فتششوقفت ؟ إليهششا مإيتششا حمله

بششأن المصششرحا الكتششاب هششذا مإششن فصششل أول قبيششل السششابق
لحمششل اساششتؤجر لمن أن مإنه فأخذت الحي مإن أثقل الميت

إليهششا نقله وارثه وأراد أثنائها في فمات مإعلومإة مإسافة حي
الجششارة فسششخ تآغيششره وأمإششن مإكششة بقششرب كان كأن وجوزناه

الحسي ثقله مإزيد وهو المحمول في العيب يشبه مإا لطرو
عليهششا النششوم يجوز ل قولهم ويوافقه الدابة على المعنوي أو

ول يثقششل النششائم لن شششرط، غيششر مإششن النوم وقت غير في
هنششا مإا لن به، المستوفى تآلف في السابق تآفصيلهم ينافيه
وصأششف فيه حدث وإنما الميت حمل لمإكان التلف مإن ليس

فتأمإله. غير ل التخير فاقتضى العقد حال يكن لم
المكتري) عند وتآركها (وهرب ذمإة أو جمال) عينا أكرى ولو(

لششم (راجششع) حيششث قششوله فششي بمششا الساتيفاء لمإكان خيار فل
مإتعهششدها وأجششرة ليمونهششا) بإنفاقهششا (القاضششي بمؤنتهششا يتششبرع

لششم فششإن الجمششال مإال (مإن المؤجر لزم إن أحمالها كمتعهد
علششى زيششادة فيهششا وليس غيرها له يكن لم مإال) بأن له يجد

(اقششترض اقششتراض غيششر مإششن الزائششد باع وإل المستأجر حاجة
هششو إنمششا الحاكم واساتئذانه السبكي قال الممكن لنه عليه)،

ثوبششا وجششد > فلششو195ص: < الحيششوان وحرمإة المكتري لحق
بيعششه فلششه لمؤنششة حفظششه فششي واحتششاج لغائب عبدا أو ضائعا

في يأتآي مإا يؤيده ه. وقد ا يظهر أن إلى ثمنه وحفظ حال
إن الحشاكم اساشتئذان يلزمإه قيل لو لكن حيوان، نحو مإلتقط

مإتجهششا لكان وقبله أمإينا كان إن له وإعطاؤه مإنه عليه أمإن
التملششك لششه يجششوز بششأنه الملتقط وبين بينه ويفرق مإتعينا بل

وثششق) القاضششي (فإن الشرعية المإانة ذي بخلف أولى فالبيع
(إليششه) غيششره مإششن أو مإنششه المقششترض دفعششه) أي (بششالمكتري

ثقششة) يصششرفه عنششد (جعلششه بششه (وإل) يثششق ذكششر فيمششا ليصرفه
المنفششق قول القول كان وإن النفقة تآقدير له والولى لذلك
تآعششذر عنششد القاضششي (ولششه) أي بالعرف لئقا ادعى إن بيمينه

اساششتيفائه إلششى بعششد يتوصأل ل أن يخشى أن ومإنه القتراض
أو مإنهششا) بنفسششه يششبيع (أن يششره لششم لكنه يتعذر لم إن وكذا

(قششدر نفسششه حششق فششي وكششالته لمإتنششاع المستأجر غير وكيله



هنشا يشأت لشم ثششم ومإششن للضششرورة المشذكورة النفقة) والمؤنة
المستأجر يد في تآبقى البيع وبعد المستأجر بيع في الخلف

أن فششي صأششريح وهششو بششه صأششرحوا كششذا المششدة انقضششاء إلششى
لن عينيششة، أو كششانت ذمإيششة بششالبيع تآنفسششخ ل هنششا الجششارة
مإشششتريا يجششد لششم فلششو وعليه بالجمال يهرب لم أنه الفرض

كمششا فسششخها للحششاكم فهل الجارة مإدة المنفعة مإسلوبة لها
العينيششة فسششخ للمسششتأجر فششإن جمششال يششتركا ولششم هششرب لششو

بخلفششه نششدور علششى ولششو هنا البيع بإمإكان يفرق أو للضرورة
النششادر وجود لمإكان النظر لن أقرب، والول نظر مإحل ثم
مإا الذمإية في ذلك ومإحل شيئا هنا يفيد ل وجوده عدم مإع
كمششا الجششارة وانفسخت باع وإل الكل بيع الحاكم ير لم إذا

إذا الذمإششة إجششارة فششي الحششاكم أن الذرعششي بحششث به يصرحا
أثمانهشا ببعششض للمسشتأجر والكششتراء بيعهششا في المصلحة رأى
بالمصششلحة الغائب مإال بيع له يجوز حيث جزمإا ذلك له جاز

بششه الجششارة انفسششاخ فششي صأريح إلخ له والكتراء فقوله ه ا
المسششتأجر حششق تآعلششق بششأن العينيششة وبيششن بينها فيفرق وعليه
فيهمشا مإششر مإمششا علشم كما الذمإية في مإنه أقوى فيها بالعين
المنفعششة مإسششلوبة لهششا مإشتريا رأى لو أنه يظهر أيضا وعليه

لششه مإقششدمإا مإنهششا لبيعه يحتاج مإا يبيعه أن لزمإه الجارة مإدة
بيعششه لششه فليششس كلهششا بمنهششا وخششرج الصألح لنه غيره، على

مإتقشدمإون جمششع بشه صأششرحا كما أثمانها يأكل أن خشية ابتداء
يفوت ل بأنه مإحلي فيه ونازع بأعيانها المستأجر حق لتعلق
وإن الجششارة لن نظششر، وفيششه الجششارة به تآنفسخ ل إذ حقه
وفششي لضششرورة إل يجششوز ل الششبيع لكششن بششالبيع تآنفسششخ لششم

بحثششه مإششا على يحمل أن > إل196<ص:  ضرورة ل البتداء
فششي المصشلحة رأى إذا الذمإة إجارة في الحاكم أن الذرعي

جزمإششا ذلششك لششه جششاز الثمششن ببعض للمستأجر والكتراء بيعها
للمكتري أذن (ولو بالمصلحة الغائب مإال بيع له يجوز حيث
مإحششل الظهششر) لنششه فششي جششاز ليرجششع مإششاله مإششن النفاق في

بما يرجع ل أنه كلمإه وأفهم القتراض يرى ل وقد ضرورة،
إثبششات وأمإكششن وجششد إن ومإحلششه الحششاكم إذن بغيششر أنفقششه
ثششم الرجششوع بشششرط أنفق أنه على أشهد وإل عنده الواقعة

ل أنششه المسششاقاة فششي مإر مإا فقضية الشهاد تآعذر فإن رجع
ساششبب بشأن يفششرق وقششد نشادر، لنششه الرجششوع، نوى وإن يرجع

كششذلك ول غالبششا النششاس بيششن عليه المساقى كون ثم الندرة
فششي هنششا الهششروب يقششع مإششا كششثيرا لنششه هنششا، عليه المستأجر



فينبغششي فيهششا الشششهود فقششد نششدرة شششأنها مإششن الششتي السافار
بهششا هششرب لششو مإششا بتركهششا وخششرج الرجوع بنية الكتفاء حينئذ
لششو وكمششا البششاق، فششي مإر مإا نظير يتخير العين إجارة ففي

أو الحشاكم عليشه يكشتري الذمإشة إجشارة وفشي الدابشة ششردت
تآوكله لمإتناع للمستأجر ذلك يفوض ول مإر مإا نظير يقترض

الفسخ. فله الكتراء تآعذر فإن نفسه حق في
المششؤجرة الحششر ولششو المششؤجرة المكششتري) العيششن قبض ومإتى(

إيضششاحا زيششادة أنششه وأمإسششكها) الظششاهر والششدار (الدابة أو عينه
عرضششها بعششد مإنه امإتناعه وكقبضها قبض قوله مإن به للعلم
علششى قبضششه يتوقششف فيمششا إل الطيب أبو القاضي قال عليه

البيششان فششي قششاله آجره صأمم فإن الحاكم فيقبضه أي النقل
حششتى للغيششر حششق بششالعين يتعلششق ولشم حاضر لنه نظر، وفيه

حششق تآعلششق أو لغيبششة يكون إنما الحاكم وإيجار لجله يؤجرها
يردهششا المإتنششاع علششى وتآصششميمه قبضششها بعششد أنه يتجه فالذي
اساششتقرت الجششارة مإششدة مإضششت (حششتى > لمالكهششا197<ص: 

لتلششف مإششرض كخششوف لعششذر ينتفع) ولو لم (وإن الجرة) عليه
ومإششتى بدلها عليه فاساتقر حكما أو حقيقة يده تآحت المنافع

ذلششك ذكششر إذا إل القاضششي قششال ضمنها الخوف مإع بها خرج
المإن، إلى أخذها مإكر إلزام ول فسخ له وليس العقد حالة
آخششر بلششد إلششى المسافة تآلك مإثل عليها يسير أن يمكنه لنه

الجهششات كششل الخششوف عششم لو أنه الرفعة ابن بحث ثم ومإن
الحضر في وركوبها السفر في ركوبها العظم الغرض وكان
واضششح نظر وفيه أجرة المستأجر يلزم لم إليه بالنسبة نافع

فششي مإششر مإششا نظيششر لنه بذلك، يخير أنه مإراده يكون أن إل
مإششع لزمإششه المششدة بعششد انتفششع ومإششتى الرض مإاء انقطاع نحو

وكششذا)(النتفششاع.  ذلششك مإثششل أجششرة عليششه المسششتقر المسششمى
مإوضششع) مإعيششن إلششى لركششوب دابششة اكششترى (لششو الجرة تآستقر

إليشه) السششير إمإكششان مإدة (ومإضت عليه عرضت (وقبضها) أو
الولششى، غيششر هذه أن كلمإه مإن وعلم الساتيفاء مإن لتمكنه

مإشدة بمضشي فتسششتقر بعمششل وهششذه بزمإشن مإقشدرة تآلششك لن
التقششدير فيششه) أي (وساششواء المنفعششة بششه ضششبطت الذي العمل
فششي ساشلم) المششؤجر إذا والذمإشة العيشن (إجارة عمل أو بمدة
حقششه لتعيششن (الموصأوفة) للمسششتأجر (الدابة) مإثل الذمإة إجارة

عليششه يسششتقر ل فششإنه يسششلمها لششم إذا مإششا بخلف بالتسششليم
كمششا العششرض وكالتسليم الذمإة في عليه المعقود لبقاء أجرة

. مإر



علششى المثششل) زادت أجششرة الفاساششدة الجششارة فششي ويسششتقر(
الصششحيحة) فششي المسمى به يستقر (بما نقصت أو المسمى

حكششم العقششود لفاساششد أن مإششر لمششا ينتفششع لششم وإن ذكششر مإما
بيششن والوضششع العقششار تآخلية نعم غالبا وعدمإه ضمانا صأحيحها

مإششن بششد ل بششل هنششا يكفششي ل امإتنع وإن عليه والعرض يديه
غصبها يسلمها) أو ولم مإدة عينا أكرى (ولو الحقيقي القبض

(حششتى الجششرة لقبششض لهششا حبسششه كان ولو أجنبي حبسها أو
عليششه المعقششود لفششوات (انفسخت) الجششارة المدة مإضت) تآلك

فيششه انفسششخت بعضششها حبسششها > فششإن198<ص:  قبضه قبل
يقدر لم (ولو بزمإان زمإان يبدل ول الباقي في ويخير فقط
إلششى (لركششوب (آجششر) دابششة كششأن بعمششل قششدرت و) إنمششا مإششدة

(السششير) مإششدة) إمإكششان مإضت حتى يسلمها ولم مإعين مإوضع
المكششتري يخيششر تآنفسخ) ول (ل الجارة أنها) أي (فالصأح إليه

فسششخ ول اساتيفاؤها يتعذر ولم الزمإان دون بالمنفعة لتعلقها
إيفاؤه ناجز دين لنه قطعا، الذمإة إجارة في بذلك خيار ول

 تآأخر
المسششمى لششزم الجششارة صأحت حيث أنه مإر مإما تآنبيه) علم(

ساششكن لششو مإششا وهششي صأششورة فششي إل قيل المثل، فأجرة وإل
ه ا لششه مإثششل ل لنششه المسششمى، فيلزمإششه بإيجششار دارا كششافر
مإعنششى لن ظششاهر، هششو كمششا وتآعليل حكمششا مإحلششه في وليس
بمششاذا المششدة تآلششك فيششه يرغششب المحششل ذلك أن المثل أجرة
المثششل ثمششن أن كمششا ل أو مإثل لششه أن إلششى يحتششاج ل وهذا

أو مإثل وقفششه أعتقششه) أو ثششم عبششده آجششر ولششو( فتأمإله كذلك
فششي القصششة أنهششا) أي (فالصأششح مإششات ثششم اساششتولدها ثم أمإته
رقبششة إل يصادف لم العتق نحو الجارة) لن تآنفسخ (ل ذلك

مإلششك علششى تآحششدث أنهششا والصأششح ساششيما ل المنششافع مإسششلوبة
ثششم بصششفة عتقششه علششق لششو مإششا أعتقششه بثششم وخرج المستأجر

تآنفسششخ فإنهششا الجششارة مإششدة أثنششاء الصششفة وجششدت ثششم آجششره
أم آجششر لششو مإششا ومإثلششه الجششارة على العتق اساتحقاق لسبق
السششبكي واعتمششده هنششا كلمإهمششا اقتضششاه كمششا مإات ثم ولده

فسششخ للعبششد) فششي خيار (ل الشأن (أنه) أي (و) الصأح وغيره
ساششبب بششأن عبششد تآحششت المإة عتق وفارق العتق بعد الجارة
أن تآقششرر لمششا هنا للخيار سابب ول مإوجود نقصه وهو الخيار

على يرجع ل أنه (والظهر للمستأجر مإملوكة تآحدث المنافع
العتششق) (بعششد مإنه تآستوفى التي المنافع مإا) أي بأجرة سايده

يملكهششا كششان حيششن مإنششافعه فششي لتصششرفه المششدة انقضاء إلى



شششيء ل الششوطء بعد أعتقها ثم أمإته زوج لو كما لزم بعقد
المستأجر مإلك المنافع أن مإر ولما الزوج يستوفيه فيما لها

وأفهششم المسششلمين مإياساششير علششى ثششم المال بيت في ونفقته
بشششيء يرجششع ل أنششه أعتقششه ثم آجره إذا فيما الكلم فرضه

>199<ص:  عقده مإا ينقض لم إذ قطعا أعتق وارث على
أجششرة مإضششيها بعششد لششه غششرم الجششارة قبل بعتق أقر لو وأنه
مإلششك بعيششب العتششق بعد الجارة فسخت ولو بها لتعديه مإثله

 رده في السانوي أطال وإن الروضة في كما نفسه مإنافع
الجرة بزيادة تآنفسخ ل إجارتآه أن الوقف في تآنبيه) سايذكر(

لجريانهششا بششالوقف ذلششك يختص ول بالزيادة طالب بظهور ول
القيمششة زادت ثششم مإششوليه مإال باع لو كما وقتها في بالغبطة

.بالزيادة طالب ظهر أو
(للمكتري) قطعششا الجارة (المستأجرة) حال بيع) العين ويصح(

بيششع يصششح لششم وإنمششا غاصأششبه مإششن مإغصششوب كبيع حائل ل إذ
الجارة تآنفسخ (ول مإلكه لضعف للبائع قبضه قبل المشترى

الرقبششة علشى والملشك المنفعشة، علششى واردة الصأح) لنها في
ولششو زوجتششه اشششترى مإششن نكششاحا انفساخ فارق وبه تآنافي فل
بعيششب الجششارة فسخ أو المدة بقية اساتوفى بعيب المبيع رد
لغيششره) باعهششا (فلششو المششدة باقي بأجرة رجع العين تآلفت أو

المسششتأجر إذن بغير الظهر) ولو في (جاز بزمإن قدرت وقد
حائلششة تآعششد ل المستأجر ويد الموردين اختلف مإن تآقرر لما
المشتري يمنع لم ثم ومإن أمإانة، يد عليها لنها الرقبة، في
للمسششتأجر تآرجششع ثم مإلكه ليستقر لطيفة لحظة تآسلمها مإن

الذرعششي وتآششردد  للضششرورة اليسششير القششدر هششذا عششن ويعفى
زمإششن فششي إل تآفريغها يمكن ولم الدار أمإتعة كثرت لو فيما

صأحة وعدم للضرورة فيها بالتخلية الكتفاء بين بأجرة يقابل
إنما والتسلم التسليم أن بعضهم كلم أشعر قال: وقد البيع،

<ص: شششه ا مإشششكل وهششو قبلها ل المدة انقضاء بعد يكونان
الصششورة هشذه فششي فيؤخران فيه إشكال ل يقال > وقد200
التسششلم إلششى بالمشششتري ضششرورة ول المستأجر إضرار لعدم

أمإششا الثمششن إليششه ويرجششع العقد يفسخ قبله التلف لن حينئذ،
قششاله كمششا الششبيع فيمتنششع كششذا لبلششد كركششوب بعمل قدرت إذا

تآنفسششخ) ول(ر السششي مإششدة لجهالششة البلقينششي وارتآضششاه الششزاز
مإششن المزوجششة المإة ببيع النكاحا ينفسخ ل كما قطعا الجارة

المششدة انقضششاء إلششى المسششتأجر يششد فششي فتبقششى الششزوج غيششر
اقتضششاه كمششا الجششارة مإششدة ولششو جهششل إن المشششتري ويخيششر



جهلششه عنششد الششبيع بطلن وغيششره الذرعي بحث لكن إطلقهم
وظششن علمهششا ولششو المدة لبقية له أجرة فل أجاز فإن المدة

مإما لنه الزركشي، ورجحه الغزالي عند تآخير الجرة له أن
فقيششل الجششارة، انفسخت ولو يتخير ل الشاشي وقال يخفى
للمشتري وقيل الرفعة، ابن ورجحه للبائع المدة بقية مإنفعة

الرشششاد شششرحا فششي بينتششه كما أوجه والول السبكي ورجحه
فهششل باعهششا ثششم المدة تآلك اساتأجرها ثم مإدة داره آجر ولو

والوجشه مإتشأخرون جمشع فيه اختلف البيع في المنفعة تآدخل
لشه الموصأشى إن البلقينشي الجلل قشاله مإشا علشى قياساا نعم

بمنافعهششا انتقلششت باعهششا ثششم الرقبششة اشششترى لششو بالمنفعششة
لششو فيمششا الحكششم وكششذا واضششح هششو كمششا هنششا فكذا للمشتري

فتنتقششل باقية والمدة باعها ثم اشتراها ثم مإدة دارا اساتأجر
لششه التي المنفعة البائع اساتثنى فإن للمشتري مإنافعها بجميع

بنششاء أو لغششراس آجر ولو المسألتين في البيع بطل بالجارة
السششابق التخييششر وقششوع قبششل لخششر فششآجر المششدة انقضت ثم

أو الشششجر به النتفاع يضر فيما يصح لم العارية في نظيره
الول المسششتأجر مإششال احششترام لبقششاء ظششاهر هششو كمششا البنششاء
يخصششه لششم إن وكششذا بالعقد خصه إن المضر غير في ويصح

قششول يحمششل هششذا وعلششى وغيششره المضر على التوزيع وأمإكن
لمثلهششا أجرة ل مإدة في مإنه تآفريغها أمإكن إن يصح بعضهم

الجارة باب في ذكروه بما فيه ويعمل الغراس يسترها ولم
مإؤجلششة بأجرة أرضه آجر عمن البلقيني وسائل شه ا والعارية

وزرع آخششر فاساششتولى الششزرع أوان قبششل المسششتأجر تآوفي ثم
الجششارة تآنفسششخ ول بمششوتآه تآحششل الجششرة بششأن فأجاب عدوانا

ساششببه الذي الحلول ارتآفع وإل يده المتعدي يضع لم إن هذا
دامإششت مإششا حكمششه يششدوم إنمششا الحلششول لن المسششتأجر، مإوت

بعششد قائمششة المتعششدي ويششد المششدة مإضششت فإذا بحالها الجارة
المششؤجر ويلششزم الحلششول وارتآفع الجميع في الجارة انفسخت

مإسششألة وهششذه قال ورثته على الميت تآركة مإن أخذه مإا رد
علششى المثششل أجششرة المؤجر ويستحق قط لي تآقع لم نفيسة

فششي مإششر مإششا ويؤيششده ه ا بششه تآعلششق للورثششة وليششس المتعدي
الجششرة الشششهود فكتششب مإقسششطة بششأجرة آجششر ولششو الغصششب
فششإن الجمال يطابق ل بما تآقسيطها ثم > إجمال201<ص: 

ساششقوطهما أوجششب ذينك تآعارض لن تآحالفا، الجمع يمكن لم
مإائتا شهر كل آلف بأربعة سانين أربع قالوا كأن أمإكن وإن

أول علششى المبلششغ تآقسششيط علششى حمل دراهم وعشرة درهم



تآقسششط دراهششم عشرة شهرا عشر تآسعة بعد فيفضل المدة
الشششهر أول مإششن يششوم وهششو الشششهر مإششن يخصششها مإششا علششى

ومإششر ساششبعة يششوم كل حصة لن يوم، أساباع وثلثة العشرين
هششذا يوافششق مإششا الصششلحا ابششن عششن البيع شروط خامإس أول
أن قبضششه قبششل الششبيع أوائل ومإر له فتنبه التأمإل صأدق عند

لساششتيفاء ثششم فيششه للعمششل عليه اساتؤجر مإا حبس للمستأجر
لم إذا مإا الصفقة تآعدد في مإر مإما يعلم كما ومإحله أجرتآه
فليس بكذا كراس كل كذا لكتابة كاساتأجرتآك وإل هنا يتعدد

حينئششذ الكراريششس لن آخششر، أجششرة علششى كششراس حبششس لششه
مإختلفة.  أعيان بمنزلة

الموات إحياء كتاب
عمارتآها تآتيقن لم قط) أي تآعمر لم التي (الرض هو     

مإششن > وليسششت202<ص:  ذمإششي أو مإسششلم مإن السالم في
الصششحيح الخبر وأصأله المسلمين حقوق مإن ول عامإر حقوق
أيضششا بهششا} وصأششح أحششق فهششو لحششد ليسششت أرضششا عمر {مإن
الملششك فششي يحتششج لششم له} ولهذا فهي مإيتة أرضا أحيا {مإن

وساششلم، عليششه الله صألى مإنه عام إعطاء لنه لفظ، إلى هنا
ليقطششع الجنششة كششأرض الششدنيا أرض أقطعششه تآعششالى اللششه لن

بكفششر السششبكي أفششتى ثششم ومإششن شششاء مإششا شششاء مإششن مإنهمششا
أقطعششه فيمششا عنهششم تآعششالى اللششه رضششي تآميششم أولد مإعششارض

إطلقششه فششي لكششن الشششام بششأرض لششه وسالم عليه الله صألى
بششه التملششك ويسششن الجملششة فششي عليششه وأجمعششوا ظششاهر نظر

أكلت ومإا أجر فيها فله مإيتة أرضا أحيا {مإن الصحيح للخبر
تآلششك صأششدقة} ثششم لششه فهششو مإنهششا الششرزق طلب أي العششوافي

مإكلششف غيششر فللمسششلم) ولششو الساششلم ببلد كششانت (إن الرض
(تآملكهششا يششأتآي مإمششا القصششد فيششه يشششترط ل فيمششا كمجنششون

بالقصششد، المشششعر بذلك وعبر المإام اساتئذان بالحياء) ويسن
أذن (لششذمإي) وإن ذلششك تآملششك هششو) أي (وليششس الغششالب لنششه

الرض} أي {عششادي مإرساششل وغيششره الشششافعي لخششبر المإششام
هششي ثششم ورساششوله {للششه وقوتآهم لقدمإهم لعاد ونسب قديمها

نحششو مإعصششوم > لكششافر203<ص:  جششاز مإنششي} وإنمششا لكششم
كششانت وإن (بششذلك. المسششامإحة لغلبة بدارنا واصأطياد احتطاب

(إحياؤهششا) لنشه مإكلفيششن غيششر (فلهم) ولو ذمإة كفار) أهل ببلد
ل مإمششا كششانت (إن ذلك المسلم) له (وكذا دارهم حقوق مإن

عنششه) (المسششلمين يدفعون أي وضمها المعجمة يذبون) بكسر



أن علششى صأششولحوا وقششد عنه، يذبون مإا بخلف دارنا كموات
فيملششك الحششرب بششدار مإششا أمإششا إحيششاؤه لشه فليس لهم الرض
ولششو أولششى فمواتآهششا عامإرهششا تآملك يجوز لنه مإطلقا، بالحياء

الكلم لن للحيششاء، ذكرهم وكان بها القامإة على قادر لغير
تآملكششه بقصششد عليششه الساتيلء بمجرد مإلكه فالقياس وإل فيه
اقتضششاه فمششا السششير فششي التآي كلمإهم صأريح مإن يعلم كما

لن صأششحيح، غيششر كششالمتحجر يصششير بالساتيلء أنه شارحا كلم
(كششان أنششه ومإا) عششرف( أولى فالموات بذلك مإلك إذا العامإر

خرابششا الن كششان وإن الماضششي > فششي204مإعمششورا) <ص: 
قبششل الكفار عنه أعرض إن إل ذمإيا ولو عرف (فلمالكه) إن

كششان دارا يعششرف) مإششالكه لم (فإن بالحياء يملك فإنه القدرة
ضششائع) أمإششره (فمششال إسالمإية) يقينششا (والعمارة بدارنا قرية أو

علششى اساتقراضششه أو ثمنششه وحفظ بيعه أو حفظه في للمإام
لششبيت مإلكششا كششان وإل رجي إن مإالكه ظهور إلى المال بيت

شششرحا فششي عليششه وجششرى البحششر في كما إقطاعه فله المال
أرض إقطششاع للمإششام > فقششال205<ص:  الزكاة في المهذب

رأى إذا إقطاعها له يقال الجواهر وفي وتآمليكها المال بيت
رقبتها أقطع إن ثم بإقطاعه إل أحد يملكها ول مإصلحة فيه

النتفششاع اساششتحق مإنفعتها أو الدراهم في كما المقطع مإلكها
 ه ا خاصأة القطاع مإدة بها
كانت) العمششارة (وإن ضعيف ذلك يخالف مإما النوار في ومإا

جاهليششة كونهششا في شك أو أيدينا في دخولها (جاهلية) وجهل
بالحيششاء) (يملششك المعمور أنه) أي (فالظهر وحينئذ فكالموات

إن > نعششم206<ص:  الجاهليشة لملشك حرمإششة ل لنه كالركاز
لشم لهششم أنشه علششى صأششولحوا وقششد عنششه، وذبونششا بدارهم كان

نقل للمقابششل جمششع وانتصششر مإششر مإما علم كما بالحياء يملك
لمالششك مإلششك مإعمششور) لنششه حريششم بالحيششاء يملك ول( ومإعنى

ابششن وبحث وحده الرض كشرب وحده يباع ل نعم المعمور
بأن السبكي وفرق غيره قيمة ينقص مإا ككل جوازه الرفعة

إليششه الحاجششة تآمششس (مإا الحريم (وهو) أي يفرد فل تآابع هذا
(فحريششم بششدونه أصأششله حصششل وإن النتفششاع) بششالمعمور لتمششام

للتحششدث فيششه يجتمعششون مإششا (النششادي) وهششو القريششة) المحيششاة
الكششاف بفتششح وهششو خيالششة كششانوا (الخيششل) إن (ومإرتآكض) نحششو

بضششم وهششو إبششل أهششل كششانوا البششل) إن (ومإنششاخ ساوقها مإكان
(ونحوهششا) الرمإششاد) والقمامإششات (ومإطششرحا فيششه تآنششاخ مإششا أولششه

القريششة وطششرق المششاء ومإسششيل الصبيان ومإلعب الغنم كمراحا



ومإنششه ساششلف عششن خلفششا بششه والعمششل بششذلك العششرف لطششراد
بعششد إن وكششذا واساششتقل عرفششا مإنهششا قرب إن البهائم مإرعى

ومإثله ،الوجه على السنة بعض في ولو له حاجتهم ومإست
رعي مإن المارة مإنع القرية لهل وليس المحتطب ذلك في

تآمس مإا كالنيل (وحريم) النهر المباحة مإراتآعها في مإواشيهم
مإششا للقششاء يحتششاج ومإا بالنهر النتفاع لتمام إليه الناس حاجة
فيششه البناء يحل فل تآنظيفه أو حفره أريد لو فيه مإنه يخرج

عليششه نقل كما فيه بني > مإا207<ص:  ويهدم لمسجد ولو
ألف حتى وطم ذلك فعل عم ولقد الربعة، المذاهب إجماع

قشال ينزجشروا فلشم النشاس لينزجشر وأطالوا ذلك في العلماء
لششم بحيششث الماء عنه تآباعد وإن الحكم هذا يغير ول بعضهم

مإششا أن مإنششه ويؤخششذ إليه عوده لحتمال أي حريمه مإن يصر
وهششو مإتبششوعه بششزوال بششذلك وصأششفه يششزول ل حريمششا صأششار

مإحتمل. 
المششوات وذكره الموات) للتملك (في (البئر) المحفورة وحريم

قششوله يفهمششه كمششا فيششه إل الحريم يتصور ل إذ الواقع لبيان
أن > ويصششح208<ص:  آخشره إلششى المحفوفشة والششدار التآششي
يكششون ل أنششه علششم وإن الملششك في المحفورة عن به يحترز

وفششي لششذلك قصدت إن بيده مإنها النازحا) للدلء (مإوقف فيه
لششه للزومإششه البئر لفظ عليه الدال قدرتآه بما مإتعلق الموات

 إليه المضاف مإن كالجزء المضاف لن مإنها، حال أو
مإششن قششدره يعتششبر ل أنششه النششازحا مإوقششف قولهم تآنبيه) ظاهر(

اعتبششار يتجششه والششذي فقششط أحدها مإن بل البئر جوانب ساائر
المششاء، مإصششب والحششوض) يعنششي( المحل ذلك مإثل في العادة

علششى أيضششا عرفششا يطلق التآي مإجتمعه على يطلق كما لنه
فل بلدنا عرف هو كما مإجتمعه إلى مإنه يذهب الذي مإصبه
ول وأصأششلها الروضششة في لما مإخالفا وليس كلمإه في تآكرار

(والششدولب) بضششم ذلششك لزاعمششي خلفا أصأله في لما مإناقضا
شششكل علششى وهو قيل مإعرب، فارساي فتحه مإن أشهر أوله

مإششا علششى ويطلششق بششه الساتقاء كان إن مإوضعه أي الناعورة
المششاء) (ومإجتمششع الدابششة بششه تآسششتقي ومإششا النششازحا به يستقي
بهششا الساششتقاء كان الدابة) إن (وبئر الزرع أو الماشية لسقي
على بالبئر النتفاع لتوقف حوضها نحو مإن يخرج مإا ومإلقى

قششدره فششي المششدار بششل ويششأتآي ذكششر مإما لشيء حد ول ذلك
فششإلى وإل إليششه المششوات امإتد إن إليه الحاجة تآمس مإا على

وحريششم (تآقششرر. كمششا حريششم فل وإل كششان إن المششوات انتهششاء



أن ويصششح مإششر مإششا ذكششره المششوات) فششي (فششي الششدار) المبنيششة
مإششا وهششو فناؤهششا وساششتأتآي بملششك المحفوفششة عششن بششه يحششترز
ة ابشن قشال مإيازيبهشا ومإصشب جشدرها حشوالي كشان إن الرفع
أنششه يتجششه الششذي بل نظر وفيه ه ا المإطار فيه تآكثر بمحل

مإششاء مإصششب نعششم المطر ندر وإن إليه الحاجة لمس فرق ل
و الصششلح فششي مإششر مإمششا ظششاهر هششو كمششا يعتششبر ل الغسششالة
صأششوب فششي (ومإمششر بلششده وثلششج) فششي وكناساة الرمإاد (مإطرحا

إحيششاء لغيششره إذ المششوات امإتداد إلى ل لكن جهته الباب) أي
وازورار لنعطششاف احتششاج وإن مإمششرا لششه أبقششى إذا قبالته مإا

آبار) بالهمز وحريم( للضرار تآفاحشا إذا الزركشي فيه ونظر
تآقشديم ويجشوز الصأشل وهشو بخطه كما الساكنة الموحدة بعد

وأبششؤر وآبششار أبششآر جمعهششا القششامإوس وفي ألفا وقلبها الهمزة
لششو (مإششا مإنهششا للساششتقاء > ل209<ص:  (القناة) المحياة وآبر
خيششف أو (مإاؤهششا الفصششح هششو كما نقص) بالتخفيف فيه حفر

وصأششلبتها الرض ليششن بششاختلف ويختلف السقوط النهيار) أي
صأششنيعه يششوهمه لمششا خلفا الساتقاء بئر في أيضا مإعتبر وهذا
حفظهششا علششى المششدار لن ثششم، مإششر مإششا هنششا يعتششبر لم وإنما

البنششاء جششواز الزركشششي بحششث ثششم ومإششن غير ل مإائها وحفظ
ول فيششه البئر حفر بخلف حفظها ينافي ل لنه حريمها، في

فششي لتصششرفه جاره بئر مإاء ينقص بملكه بئر حفر مإن يمنع
تآملك.  ابتداء فإنه ذلك بخلف مإلكه

أو أي مإعا الكل أحيي بأن شارع بدور) أو المحفوفة والدار(
علششى لهششا مإرجششح ل لهششا) إذ حريششم (ل ظششاهر هششو كما جهل

لها دار كل أن إلى غيره واعتمده البلقيني أشار نعم غيرها
أرادوا لهششا حريششم ل هنششا وقولهم قال الجملة، في أي حريم

يقيششن عششن بششه يتحفظ مإا وهو أي المستحق الحريم غير به
علششى مإلكششه (فششي الملكا واحششد) مإششن كششل (ويتصششرف الضرر

المعتششاد حفششره بسششبب ساششقط كششأن جششاره أضششر العششادة) وإن
ل ضرر ذلك مإن المنع لن بئره، بحشه تآغير أو جاره جدار
(ضششمن) مإششا العششادة بملكششه تآصششرفه تآعدى) في (فإن له جابر
هششو كمششا خششبيران بششه شهد كأن قويا ظنا أو قطعا مإنه تآولد

المحفوفششة داره يتخششذ أن يجششوز أنه (والصأح لتقصيره ظاهر
(وحششانوتآه ومإدبغششة وفرنششا وإصأششطبل) وطاحونششا حمامإا بمساكن

وأحكششم احتششاط (إذا حششداد) وقصششار حششانوت الششبزازين فششي
مإنششه خلل تآولد يندر بحيث يقصده بما يليق الجدران) إحكامإا

المنششع جمع واختار. به إضرارا مإنعه في لن الجار، أبنية في



مإنه ظهر إن إل يمنع ل أنه والروياني يعتد لم مإؤذ كل مإن
البنششاء إطالششة نحششو فششي ذلششك وأجششرى والفسششاد التعنت قصد

حششائط بنحششو الخلل فيششه الغالب مإما يمنع أنه المتن وأفهم
نششداوتآه تآسششري بملكششه مإاء وحبس يزعجها عنيف كدق الجار
دون الملششك يضششر مإششا مإنششع والحاصأششل الزركشششي قششال إليهششا

حفششر مإششن يمنششع ول قولنششا في مإر بما ه. واعترض ا المالك
فششي هنششا ومإششا مإعتششاد حفششر فششي ذاكا بششأن ويششرد بملكششه بئششر

بعضششهم > رأيششت210<ص:  ثششم فتششأمإله، مإعتششاد غيششر تآصرف
الملكا مإششن وكششل أئمتنششا قششال فقال الصأحاب عن ذلك نقل

إلششى أفضشى إذا ضششمان ول العشادة علشى مإلكششه في يتصرف
في مإحله المالك دون الملك يضر مإما يمنع قال ومإن تآلف

بالوعششة بملكششه حفششر لششو لقششولهم العششادة فيششه يخالف تآصرف
مإششا يضششمن لششم مإاءهششا نقصت بئرا أو جاره بئر مإاء أفسدت

أو الجششدار مإن تآقريبها أو البئر تآوساعة في العادة يخالف لم
فيضششمن يطوهششا فلششم تآطششو لششم إذا تآنهار خوارة الرض تآكن
مإوات في بئرا حفر ولو لتقصيره، مإنها ويمنع كلها هذه في

مإنه، الثاني مإنع الول بئر مإاء فنقص بقربها بئرا آخر فحفر
لبئره حريما اساتحق الول أن وكأنه ه ا ظاهر والفرق قيل
غيششره مإلششك حريششم فششي حفششره لوقوع فمنع الثاني حفر قبل
علششق مإششا وانكسششر بدقه الجدار اهتز ولو مإر فيما كذلك ول
العراقيششون قششاله فل وإل الضششرب حالة ساقط إن ضمنه فيه

أن الول علششى ويظهششر مإطلقششا يضششمن ل القاضششي وقششال
كسششقوطه عششادة إليششه ينسششب بحيششث الضششرب عقب ساقوطه

مإششا الضششرب بحالششة مإرادهششم إن يقششال قششد بششل الضرب حالة
 ذلك يشمل

يضششر مإمششا يمنششع ل قششولهم مإششن يسششتثنى أن تآنششبيه) ينبغششي(
الذي فإن كمرض تآيمم مإبيح الرائحة مإن تآولد لو مإا المالك
.فل وإل مإنششه مإنع المذكور وإيذاؤه تآولده غلب إن أنه يظهر

يملششك كما مإلكه يفيد الحرم) بما مإوات (إحياء ويجوز) قطعا(
عششامإره بيششع بكراهششة قلنششا وإن يسن بل وغيره بالبيع عامإره
إحياؤهششا يجششوز فل إجماعششا مإنششه يكششن لم عرفات) وإن (دون

اتآسعت وإن بها النسك حق الصأح) لتعلق (في به تآملك ول
أن أولششى بششل المحصششب فششي يششأتآي مإا وقياس به تآضق ولم

سانن مإن عرفة يوم زوال قبل بها القامإة لن كذلك، نمرة
المششبيت قلنششا > ومإزدلفة) وإن211<ص:  (قلت الكيدة الحج

الصششحيح الخششبر مإع أعلم) لذلك والله كعرفة (ومإنى سانة بها



فقششال يظلششك بمنششى بيتا لك نبني أل الله رساول يا قيل {،
القطششع فيهمششا الرفعششة ابششن ساششبق} وبحششث مإن مإناخ مإنى ل

إذا للحششاج يسششن لنه المحصب، بهما وألحق لضيقهما بالمنع
الحششج مإناساشك مإشن ليشس بشأنه واعترض فيه يبيتوا أن نفروا
الغرض) المقصششود بحسب الحياء ويختلف( لها تآابع بأنه ويرد
فيشه الرجششوع فوجب لغة له حد ول الشرع أطلقه وقد مإنه،

لمششا شششيء كششل يهيششأ أن وضششابطه والقبششض كششالحرز للعششرف
(اشششترط) مإسششجدا مإسششكنا) أو أراد (فششإن غالبششا مإنششه يقصششد

ساششعف أو جريششد أو بقصششب البقعششة) ولششو (تآحششويط لحصششوله
يختلششف ذلششك إن والرويششاني المششاوردي قششال ثششم ومإن اعتيد،

خلف الحجششار نحششو وفششي الذرعششي واعتمششده البلد بششاختلف
المحششل، ذلشك لعششادة فيششه الرجششوع ويتجششه بنائها اشتراط في

مإحششل علششى الزريبششة في الشيخين كلم في اشتراطه وحمل
وهششي عبارتآهما عليه تآدل كما التحويط مإجرد دون فيه اعتيد

لن بناء، غير مإن وأحجار ساعف نصب الزريبة في يكفي ل
المجتششاز يفعلششه وإنمششا العششادة فششي عليششه يقتصششر ل المتملششك

العششادة على وغيره ذلك في المدار أن التعليل فأفهم انتهى
وغيرهمششا والذرعششي الرفعة ابن وأقره المتولي قال ثم ومإن

شششوكا نحششو عششن الموضشع تآنظيشف الصششحراء نششازلو اعتشاد لو
ففعلششوا ومإخششبز مإعلششف وبنششاء خيمششة لضششرب وتآسششويته وحجر

بقصششد أو عنهششا ارتآحلوا وإن البقعة مإلكوا التملك بقصد ذلك
وتآعليششق بعضششها (وساششقف الرحلة إلى بها أولى فهم الرتآفاق

وفي)( فيهما العادة لنه نصبه، أي غيره أو خشب باب) مإن
لن قبلششه، فيمششا وكششذا يشششترط ل وجششه) أنششه (البششاب تآعليششق

ل أنششه العيششد مإصششلى فششي والوجششه السششكنى يمنع ل فقدهما
دواب) زريبششة (أو فيششه العادة هو كما بعضه تآسقيف يشترط

يمنششع بحيششث اعتيششد (فتحششويط) بمششا حطششب أو ثمششر نحششو أو
(البششاب (وفششي) تآعليششق العششادة هششو ساششقف) كمششا (ل الطششارق

مإزرعة) (أو اشتراطه المسكن) والصأح (في الخلف) السابق
(فجمشششع) نحشششو أفصشششح والفتشششح الشششراء > بتثليشششث212<ص: 

ا) كجشدار الششوكا (الشتراب) أو الرض) (وتآسشوية الشدار (حوله
عليششه زرعها تآوقف إن وحرثها العالي وكسح المنخفض بطم

لهششا) بشششق مإششاء وتآرتآيششب( عليششه الحرث تآوقف مإاء ساوق مإع
المطششر يكفها لم (إن إليها طريقه يحفر لم وإن مإثل سااقية

نعششم كفاهششا إذا مإششا بخلف عليششه مإقصششودها المعتششاد) لتوقششف
وأراضششي غيرهششا عكششس عنها حبسه مإن بد ل العراق بطائح



المطششر يكفيهششا ول إليهششا مإششاء ساششوق يمكششن ل الششتي الجبششال
بششه وجششزم كلمإهمششا اقتضاه كما التراب وجمع الحراثة تآكفي

الصأح) كمششا (في إحيائها في يشترط الزراعة) فل (ل غيرهما
عششن خششارج المنفعششة اساششتيفاء لن الششدار، ساششكنى يشششترط ل

الكتفششاء اعتششادوا إن الششتراب) حولهششا فجمع بستانا (أو الحياء
بنحششو (التحششويط) ولششو اشششترط (و) إل بغيره التحويط عن به

الحيششاء يتششم بششه) ل العششادة جششرت (حيششث لنششه اعتيششد، قصب
مإششؤدى هو المذكور التنويع مإن المتن عليه حملت ومإا بدونه
ه (وتآهيئة لبعضهم خلفا وأصألها الروضة عبارة لشم إن مإاء) ل
(الغششرس) و لششه بششاب (ويشترط) نصب كالمزرعة مإطر يكفه
ل المششذهب) إذ (علششى بسششتانا مإعششه يسمى بحيث لبعضه ولو
يشششترط ول الششزرع بششدون المزرعشة بخلف بشدونه اسامه يتم
 يثمر أن

فيششه يشترط ل دار كبناء للتملك إل عادة يفعل ل (تآنبيه) مإا
علششى مإلكششه يتوقششف بئششر كحفششر ولغيره له يفعل ومإا قصده
يتمششه) كحفششر ولششم إحيششاء عمششل في شرع ومإن. (تآملكه قصد

خشبا) أو غرز أو أحجار بنصب بقعة على أعلم (أو السااس
لغيششره مإششانع أي (فمتحجششر) عليششه خطوطا خط أو تآرابا جمع
عمششارتآه على وقادرا كفايته بقدر كونه بشرط فعله بما مإنه
و (و) حينئششذ حال ه) مإشن أحشق (ه مإلكشا ل اختصاصأشا غيشره ب

لخششبر فيششه لغيششره حششق ل إذ لششه الحقية أصأل ثبوت والمراد
فهششو مإسششلم إليششه يسششبق لششم مإششا إلششى سابق {مإن داود أبي

النتفششاع وتآعذر غرقه بنحو حقه يبطل ل أنه به} فظهر أحق
فيه له حق فل كفايته على زاد مإا أمإا به النتفاع فيعود به

تآحجششره فيبقى شائعا كان وإن عداه مإا > بخلف213<ص: 
فيششه لششه حششق فل مإششآل بششل حششال عليششه يقدر ل مإا وأمإا فيه

لصششحة المسششتلزم الملششك يقتضششي الحقيششة إطلق كششان ولما
أنششه الصأششح (لكششن بقوله اساتدركه له الغير مإلك وعدم البيع

ل التملششك وحششق لششه مإالششك غيششر أنششه تآقرر بيعه) لما يصح ل
وطششأت وبما هبته تآصح ل أنه يؤخذ ومإنه الشفعة كحق يباع

لششو (أنششه (و) الصأششح فيششه التوقششف انششدفع الساششتدراكا لهذا به
ساامإه مإا كشراء الملك حقق لنه أثم، مإلكه) وإن آخر أحياه
ويحششرم قطعششا المحيششي مإلكششه وإل يعششرض لششم إن هذا غيره
مإششدة طششالت (ولششو مإطلقششا المتحجششر آلت نقششل نحششو عليششه

نششائبه السلطان) أو له قال( يحي ولم عذر بل التحجر) عرفا
عنششه يشدكا برفشع اتآشركا) ذلشك أو (أحششي ظاهر هو كما وجوبا



مإنششه ويؤخششذ بينهششم مإشششتركا حششق فششي النششاس على لتضييقه
مإششن لنششه أيضششا، بذلك أمإره فللحاد وحينئذ عليه ذلك حرمإة

وذكرهششم نششائبه ول بإمإششام يتقيد ل وهو بالمعروف المإر باب
اساششتمهل) (فششإن أحششدهما علششى المإهال لتوقف هو إنما لهما

بششه رفقششا المإششام رأي قريبششة) فششي مإششدة (أمإهششل عذرا وأبدى
حقششه بطششل شششيئا يفعششل ولششم مإضت فإن غيره لضرر ودفعا

ينزعهششا أن فله العراض مإنه علم أو عذرا يذكر لم إذا أمإا
يمهله ول حال مإنه

>214<ص:  تآفننشا آخشر بوصأشف المإام) أظهششره أقطعه ولو(
أن إلششى بششذلك يشششير أن ويصششح عنششه لساششتغني حششذفه ولششو

علششى يحكششم أنششه شششأنه مإن لن السلطان، مإن أخص المإام
المإششام وظيفة مإن هو إنما القطاع وأن المختلفة السلطين

مإلكششه رقبتششه (مإواتآششا) لتمليششك مإششر مإا قول بخلف غيره دون
أحششق (صأششار عليششه يقششدر وهششو ليحييششه أو لششه إقطاعه بمجرد

وصأششار غيششره دون لششه مإسششتحقا أي القطششاع بإحيششائه) بمجششرد
عليششه الله {صألى لنه وذلك السابقة أحكامإه (كالمتحجر) في

بنششي أمإششوال مإششن أرضششا عنششه اللششه رضي الزبير أقطع وسالم
صأششلى أقطعه مإا أن الزركشي وبحث الشيخان النضير} رواه

حمششاه ينقششض ل كما بإحيائه الغير يملكه ل وسالم عليه الله
إنششه المششاوردي قششول يملك ل المقطع أن تآقرر مإا ينافي ول

إذا مإششا علششى المهششذب شششرحا فششي كمششا مإحمششول لنششه يملك،
أنششه مإواتآششا قوله وأفهم مإر كما لرقبتها تآمليكا الرض أقطعه

خلفشه علشى العمشل لكشن مإندرساا ولو غيره إقطاع له ليس
لششه يجششز لششم لمرجششو مإلكا كان إن لنه نظر، وفيه قيل كذا
<ص: لششه فيجششوز المششال لششبيت مإلششك فهششو مإرجششو لغيششر أو

عششن الذرعششي ونقششل عليششه يجششب قششد بششل مإششر > كمششا215
للساششتغلل القطاع جواز خلفا فيه أحسب ل وقال الفارقي

ه ا بحششاله يليششق مإششا على النجدة أهل مإن هو لمن وقع إذا
المجمششوع عششن آنفشا مإششر مإمششا علشم مإشا الوجه بل نظر وفيه

المنفعششة ولتمليششك الرقبششة لتمليششك القطششاع للمإام أن وغيره
النجششدة أهششل ساششواء المصششلحة مإششن يششراه مإششا بحسششب فقششط

وغيرهم. 
علششى قششادرا (إل يقطع أن له يجوز ل أي يقطع) المإام ول(

عليششه) أي يقدر (وقدرا بدارنا ذمإي دون وشرعا الحياء) حسا
(وكششذا بالمصششلحة المنششوط بفعلششه اللئششق لنششه إحيششائه، علششى

علششى يقششدر فيمششا إل مإريششده مإششن يقششع أن ينبغششي التحجر) ل



تآحجر يحرم وهل مإر كما الزائد إحياء لغيره جاز وإل إحيائه
لمريششدي مإنعا فيه لن نعم، الوجه عليه يقدر مإا على الزائد

آثرتآك لغيره المتحجر قال ولو فيه له حاجة غير مإن الحياء
المششاوردي قششال بششه أحششق الثششاني صأششار مإقششامإي أقمتك أو به

للمإششام) أن (والظهششر وإيثششار تآوليششة هششو بششل هبة ذلك وليس
يمنششع أي أولششه يحمششي) بفتششح (أن ناحيششة والششي ولششو ونششائبه
مإششن عدا مإن يمنع مإوات) بأن (بقعة حمى يجعل أي وبضمه

جزيششة) (ونعششم جهششاد (لرعي) خيل رعيها مإن له الحمى يريد
عششن (ضششعيف إنسششان و) نعششم (ضششالة و) نعم (وصأدقة وفيء

الرعشي، لطلشب الشذهاب فشي البعاد وهو النون النجعة) بضم
بالبششاء وقيششل بالنون، النقيع حمى وسالم عليه الله صألى لنه

مإيل عشششرين على العقيق وادي بقرب وهو المسلمين لخيل
خششبر ومإعنششى فرساششخا عشششرين علششى وقيششل المدينششة، مإششن

حمششاه مإثششل إل حمى ولرساوله} ل لله إل حمى {ل البخاري
كششثرة ومإششع ذكششر لمششا يكششون بششأن وساششلم عليششه اللششه صأششلى

للتباعد احتاجوا وإن بقي مإا المسلمين يكفي بحيث المرعى
مإطلششق والمراد للغالب الصدقة عدا فيما النعم وذكر للرعي

مإمششن عششوض أخذ خلف بل المإام على ولو ويحرم الماشية
حمششاه) نقششض لششه (أن (و) الظهر مإوات أو حمى في يرعى
المصششلحة ظهششرت (للحاجة) بأن النقض كان إذا غيره وحمى

لحة > رعايشة216<ص:  الحمشى فشي ظهورها بعد فيه للمص
يغيششر ول ينقششض فل نششص وساششلم عليه الله صألى حماه نعم

اللششه رضششي الراشششدين الخلفاء ولو غيره حمى بخلف بحال
مإششن ذلششك لن (لنفسه) قطعا ونائبه يحمي) المإام ول(عنهم. 

لمن خلفا مإنه يقع لم وإن وسالم عليه الله صألى خصائصه
حمششاه مإششا مإواشششيه يششدخل أن للمإششام وليششس فيششه وهششم

أهلششه غيششر الحمى رعى ولو ضعيف ل قوي لنه للمسلمين،
أن للمإششام وليششس تآعزيششر ول حامإششد أبششو قششال عليه غرم فل

تآنقطششع ل مإششادة لششه الششذي أي أولششه بكسر العد الماء يحمي
.الجزية نعم لنحو بئر أو عين كماء

مإششن وغيرهششا الشارع مإنفعة حكم بيان فصل) في(     
لنششه (المرور) فيششه الشارع) الصألية مإنفعة( المشتركة المنافع
لششذمإي (بششه) ولششو الجلششوس) والوقششوف (ويجششوز لششه وضششع

علششى يضششيق لششم (إذا ونحوهمششا) كانتظششار ومإعامإلة (لساتراحة
النهشي الساشلم} وصأشح فشي ضرار ول ضرر {ل المارة) لخبر



غض مإن حقه يعطيه أن {إل حديث لنحو فيه الجلوس عن
جششواز يشششترط) فششي ول} (بمعششروف وأمإششر أذى وكششف بصششر

بدون عليه الناس المإام) لطباق (إذن لذمإي ولو به النتفاع
إذنشه اعتيشد إذا أنشه المسجد في وسايأتآي نكير غير مإن إذنه
شششأن مإششن بششأن الفششرق ويحتمل كذلك هذا أن فيحتمل تآعين

في الجالسين دون ونحوهم العلماء أحوال في النظر المإام
يجلششس مإمن عوض أخذ لحد يجوز > ول217<ص:  الطرق

بيششت وكلء يفعلششه فيمششا الرفعة ابن قال ثم ومإن مإطلقا به
ل النششاس حاجة عن فاضل أنه زاعمين بعضه بيع مإن المال
الذرعششي وشششنع ذلششك فاعل تآعالى الله يلقى وجه بأي أدري
يحكششم أو يشششهد مإششن وعلششى النهار حافات بيعهم على أيضا
ذكشر فيمشا وكالششارع الذرعشي أعنشي قشال المال لبيت بأنها

كمششا العامإششة المرافششق مإششن فإنها الدور بين الواساعة الرحاب
كما العامإة المرافق إقطاع مإنع على أجمعوا وقد البحر في
الصأششح لن التمليششك، إقطششاع على حمله ويتعين الشامإل في

مإنششه يضششر ل بمششا أي بالشششارع الرتآفششاق إقطششاع جواز عندنا
يضششر لششم مإسششجد حريششم وكالشششارع كششالمتحجر فيصششير بوجه

الذرعششي وحكششى مإنششه لنهششا رحبتششه، بخلف أهله به الرتآفاق
بغيششر وحريمهششا المنششازل أفنيششة فششي الجلوس حل في قولين

في أمإا الحريم، علم إن يأتآي إنما وهذا قال ثم مإلكها إذن
صأششار كيششف يششدرى ل الششتي ونحوهششا المإصششار فششي هششذا وقتنا

أفنيتهششا فششي القعششود بجواز الجزم فيجب شارعا فيها الشارع
الجمششاع بهششم. وعليششه يضششر لششم إذا لربابهششا اعششتراض ل وأنه

كلم الحقيقة في شيخنا: إنه قال بل هش. واعتمدوه الفعلي. ا
مإحششرم فعليششا ولششو الجمششاع خششرق أن فششي إشكال ول أئمتنا
فششرض فإن عنهما، الجتهاد لنتفاء وحاكمه زمإاننا مإفتي على

فششي الخششرق أي يحششرم أنششه كلمإهششم فظششاهر مإجتهششد وجششود
ذلششك يتجششه هششش. وإنمششا الوجه. ا وهو كالقولي الفعلي الجماع

عششبرة فل عصششر مإجتهدي مإن صأدوره علم فعلي إجماع في
كششثيرا وغيششره الذرعي لن هذا، ذكرت وإنما غيرهم، بإجماع

علششى الفعلششي الجمششاع بأن والصأحاب الشيخين يعترضون مإا
يششرد لشم ذكرتآششه الششذي ضششابطه علمششت فإذا ذكروه مإا خلف
مإجتهدي إجماع ذلك أن يعلم ل لنه بذلك، العتراض عليهم
وجششرت تآفعلششه العامإششة أن فيششه ثبششت مإششا نعششم ل، أو عصششر
لشه إنكششارهم وعششدم بشه علمهشم مإشع عليششه المجتهدين أعصار
> (ولششه218فتأمإله. <ص:  ظاهر هو كما فعلهم حكم يعطي



بقصششب مإنسششوج اليششاء (بباريششة) بتشششديد مإقعششده) فيششه تآظليششل
ظششاهر هو كما عرفا أي فيه ضرر ل (وغيرها) مإما كالحصير

وضششع جششواز ويتجه بناء نحو دون لعتياده كثوب المارة على
الشششارع مإششن مإوضع إليه) أي سابق (ولو به يضيق لم سارير

(أقرع) بينهمششا ظاهر هو كما مإعا يسعهما ولم (اثنان) وتآنازعا
قششدم، مإسششلما أحششدهما كششان لششو ثم ومإن مإرجح ل إذ وجوبا

تآرتآبششا وإن لنا، التبع بطريق هو إنما بدارنا الذمإي انتفاع لن
اجتهششاده (برأيششه) أي المإام) أحدهما (وقيل: يقدم السابق قدم

اساششتراحة لنحششو الشششارع جلششس) فششي ولششو( المال بيت كمال
(لمعامإلششة) أو أو العششود نششوى وإن مإفششارقته بمجرد حقه بطل

مإنتقل أو الحرفششة تآاركششا فششارقه (ثششم ألفه وإن بمحل صأناعة
الذرعششي بحثششه كمششا مإقطعششا ولششو حقه) مإنششه بطل غيره إلى

 عنه لعراضه
فيششه مإطلقششا للمقطششع العششراض جششواز مإششن أفهمششه تآنبيه) مإا(

مإقطع أمإا فقط، المنفعة بإقطاع خاص هذا أن والوجه نظر
يأتآي مإما أخذا يظهر فيما الرد عدم أي بالقبول فهو الرقبة

فششارقه) (وإن عنه بالعراض مإلكه يزول فل مإلكه النذر في
وألحششق (ليعود) إليه عذر بل ولو ألفه الذي جلوساه مإحل أي
يبطششل) حقشه (لشم عششدمإه ول عشود قصشد بل فارقه لو مإا به

فهششو إليه رجع ثم مإجلسه مإن أحدكم قام {إذا مإسلم لخبر
شششهر كششل فششي يقام الذي السوق في هذا به} ويجري أحق
ولششو غيبتششه مإششدة مإقعششده فششي الجلششوس ولغيششره مإثل مإششرة

فيششه تآششركا وإن لعششذر مإفششارقته) ولششو تآطششول أن (إل لمعامإلششة
ويششألفون عنششه مإعششامإلوه ينقطششع > (بحيششث219<ص:  مإتششاعه

كمششا مإقطعششا ولو حينئذ حقه فيبطل قبله لما لزم غيره) هو
تآعيششن غششرض لنتفششاء رده في أطالوا وإن الروضة أصأل في

المسششجد مإششن ألششف ومإششن( فيعامإششل يعرف كونه مإن الموضع
لششه آلة أو شرعيا وعلما قرآنا ويقرئ) فيه فيه يفتي مإوضعا
مإششر مإا لمعامإلة) ففيه شارع في (كالجالس أو بمعنى والواو

ليششألفه الموضع ذلك مإلزمإة في غرضا له لن التفصيل، في
نقل تآرجيحششه فششي وأطششالوا حقه) بقيششامإه يبطل (وقيل الناس
إن ومإحلششه المإششام، إذن يشششترط ل أنه المتن وأفهم ومإعنى

يششدي بيششن بمحششل الطششالب وجلششوس اشششترط، وإل يعتششد لششم
(ولششو فل وإل بششه فيختص اساتفاد أو أفاد إن كذلك المدرس

للطششائفين المششانع المقششام كخلششف ل جائزا فيه) جلوساا جلس
علششى حششرام فششإنه ثم > الطواف220<ص:  سانة فضيلة مإن



وإن السششجادة بسششط بششه وألحقوا واحد غير جزم وبه الوجه
بمنعشه. ونشوزع العلشم مإششع ذلشك فاعل ويعزر قالوا يجلس لم

المششراد فششي الترديششد ومإنششه يجدي ل بما الجلوس تآحريم في
عرفا ذلك عليه يصدق مإا به المراد بأن ويرد المقام بخلف

عمششا يعطششل فكيششف المسششجد مإن مإوضع وأنه ظاهر هو كما
؟ بششه تآختششص ل الطششواف ساششنة صألة وإن له المسجد وضع
عينششه الشارع بكون المسجد أجزاء بقية عن امإتاز بأنه ويرد
فيششه الجماعششة إمإششام ووقوف الصلة لهذه الفضلية حيث مإن
الشارع يعينه لم صألة ول بل بجلوس تآفويته لحد يجز فلم
مإششن مإحششل تآعطيششل عليششه يلزم وأنه الفضلية حيث مإن لهما

ويششرد أخششرى عبششادة فعششل لحتمششال فيه العبادة عن المسجد
وقششت فششي فيششه الجلششوس فششي تآقششرر كما التحريم مإحل بأن

فششي والكلم فيششه، الطششواف ساششنة لصششلة الطششائفون يحتششاج
تآوابعهششا مإششن لنششه الطششواف، ساششنة عقششب دعششاء لغيششر جلوس

عبششادة كششل مإثلهششا أن وظششاهر وقتهششا دخول قبل (لصلة) ولو
<ص: بششه أحششق صأششار ذكششر أو كقششراءة عليششه نفعهششا قاصأششر

بششه أحق يصر (لم و الول الصف في صأبيا ولو > فيها221
غيششر للصششلة مإعينششة بقعششة لششزوم لن (غيرهششا)، فششي) صأششلة

الصششف لفضلية نظر فل وحينئذ عنه النهي ورد بل مإطلوب
لفضششلية ول بعينهششا بقعششة فششي ينحصششر لششم ذلششك لن الول،
مإوضششع فششي انحصششر وإن اليميششن جهششة أو المإام مإن القرب
فششزال الصششورة لهششذه الشششامإل النهششي مإششن تآقششرر لمششا بعينششه

فيقششع يألفهششا ل حششتى الصششلة بعششد لمفارقتهششا عنها اختصاصأه
مإقاعششد فششي مإششر ومإششا هششذا بيششن يفششرق وبشه ونحوه رياء في

ول الغرض بها يختلف مإقصودة فيها البقع أعيان إذ الساواق
إدخششال لششزم مإوضعه له تآركا لو بأنه الجواب وأمإا. هنا كذلك
بششأنه فيششرد الحششرام بعششد إل يششأت لششم لو الصف بقطع نقص
وبين حقه فيبقى القامإة قبل مإجيئه بين التفرقة قائله يلزم

(فلششو بششذلك يقولششوا لششم وهششم حقششه فيبطششل عنهششا يتششأخر أن
(لحاجششة) كإجابششة الوجششه علششى الوقت دخول قبل فارقه) ولو

يظهششر فيمششا شششيء بقصششد ل (ليعششود) أو وضششوء وتآجديششد داع
تآلششك فششي اختصاصأه يبطل (لم الفرق ويحتمل مإر مإما أخذا

فيه الجلوس به العالم غيره على الصأح) فيحرم في الصلة
يششتركا لششم (وإن ظششاهر هششو كمششا رضششاه ظششن أو إذنششه بغيششر

الصششلة أقيمششت إن نعششم آنفا السابق مإسلم لخبر إزاره) فيه
الصششف ساششد الذرعششي بحثششه كمششا فششالوجه الصششفوف واتآصلت



أن غيششر مإششن برجلششه فينحيهششا ساجادة له كان وإن أي مإكانه
ضششمانه فششي تآششدخل > لئل222<ص:  الرض عششن بها يرفعها

علششى رجليششه وضششع لششو أنششه البغششوي قول بالولى يفهمه كما
لكششن حينئذ عليه اساتيلئه لقوة ضمنه مإتحامإل مإطروحا شيء
ولششم جنسششه ليعششرف برجلششه رفعششه لششو المتولي. فقششال خالفه
شارحا وأيد يده في يحصل لم لنه يضمنه، لم فضاع يأخذه

نظششر، ه. وفيششه مإضششمن. ا غيششر برجله السجادة رفع بأن هذا
عششن يثبششت أن إل المتولي قاله مإا جزئيات مإن صأورتآها لن

لمششا مإضششعفا فيكششون فيهششا ذكششر بمششا صأششرحوا أنهششم الصأحاب
ليعششود ل بششه أو لعششذر ل فششارقه إذا أمإا البغوي، كلم أفهمه

لششم فإن لعتكاف جلوساه بالصلة وخرج مإطلقا حقه فيبطل
حقششه يبطششل لم وإل لحاجة ولو بخروجه حقه بطل مإدة ينو

لحاجة أثناءها بخروجه
لن المسششجد، فششي الصششبيان تآعليم بمنع القفال فائدة) أفتى(

صأانهم إذا التمييز كامإلي غير في وكأنه به إضرارهم الغالب
لنحششو اتآخششذه بششه جالس ويمنع بالمسجد يليق ل عما المعلم

إلششى رجششل ساششبق ولششو( علم لحلقة ومإستطرق حرفة أو بيع
فيششه المحتششاجين ساششكنى لنحو يبنى مإا رباط) وهو مإن مإوضع

وقششد المسششجد تآششرادف قششد وأنهششا الزاويششة فششي عرفا واشتهر
بعششرف فيهششا فيعمششل الربششاط تآششرادف وقششد المدرساششة تآششرادف
قيششاس هششو كما إليه مإحل أقرب فبعرف وإل المطرد مإحلها

(أو البششاقي وكششذا يششدخله مإششن شششرط (مإسششبل) وفيششه نظائره
(أو لششه بنششي مإششا إلششى قششرآن مإتعلششم مإدرساششة) أو إلششى فقيششه

يزعششج (لششم الصششوفية ديار بالعجمية خانقاه) وهي إلى صأوفي
العششذار ونحششوه) مإششن حاجششة لشششراء بخروجه حقه يبطل ولم
<ص: مإسششلم خششبر لعمششوم نائبششا ول مإتاعششا يششتركا لششم وإن

نششاظرا لششذلك يكششن لششم إذا بمششا الرفعششة ابششن > وقيششده223
ويششوافقه ذلششك فششي بششالعرف عمل لششه حق فل وإل واساتأذنه

المدرساة بيوت ساكنى في إذنه الصلحا كابن المصنف اعتبار
إذا مإششا علششى حمله وينبغي ذلك في إذنه المتولي يعتبر ولم

إل عليها يزد لم مإدة الواقف عين اعتباره. ومإتى عدم اعتيد
يشششهد العششرف لن بصششفته، هششو مإششن البلد في يوجد لم إذا
شششهد شششرط كششل وكششذا مإدرساته شغور يرد لم الواقف بأن

ينظششر الطلق وعنششد السلم عبد ابن قاله بتخصيصه العرف
مإثلششه فششي المطششرد بالمعتششاد ويعمششل لششه المبني الغرض إلى

علم إذا الواقف زمإن في المطردة العادة لن الوقف، حالة



وصأشوفي التعلششم تآششركا مإتفقششه فيزعج شرطه مإنزلة تآنزل بها
إن إل أيششام ثلثششة علششى مإارة رباط في يزاد ول التعبد تآركا

أهششل ولغيششر لنقضششائه فيقيششم ثلششج أو خششوف نحششو عششرض
مإششن وطهر وشرب بها نوم نحو مإن فيها اعتيد مإا المدرساة

وأفهم الوجه على أهلها حاجة عن الماء ينقص لم مإا مإائها
فششي الن المعهششودة الزمإنششة بطالششة أن العششادة فششي ذكششر مإا

اساششتحقاق تآمنششع واقششف شششرط فيها يعلم لم حيث المدارس
حالششة الواقششف زمإششن في البطالة تآلك عهدت إن إل مإعلومإها
كما حقه به فيبطل عذر لغير خروجه أمإا بها، وعلم الوقف

مإحلششه الجلششوس ولغيششره عرفششا غيبتششه وطششالت لعششذر كان لو
> 224يحضر<ص:  حتى

المعدن) هو( المشتركة العيان حكم بيان فصل) في(     
وباطنششا ظششاهرا جششوهرا تآعالى الله أودعها التي البقعة حقيقة
والمششراد فيهششا، اللششه أثبتششه مإا إقامإة أي لعدون بذلك ساميت

بروزه علج) في (بل يخرج) جوهره مإا وهو (الظاهر فيها مإا
فتحششه ويجششوز أولششه (كنفششط) بكسششر تآحصيله في العلج وإنما
فششإذا تآجششري عيشن أصأشله أولشه (وكبريت) بكسر مإعروف دهن
الجششوهر مإن إنه ويقال الحمر وأعزه كبريتا صأار مإاؤها جمد

أوله (ومإومإياء) بضم زفت (وقار) أي مإعدنه في يضيء ولهذا
السششواحل بعششض في الماء يلقيه القصر: شيء وحكي وبالمد
مإششن ويؤخششذ بششاليمن ساود حجارة وقيل كالقار ويصير فيجمد
(وبششرام) نجششس وهو بذلك يسمى شيء الكفار مإوتآى عظام
رحا) وجص (وأحجار الطبخ قدور مإنه يعمل حجر أوله بكسر
لششم وجبلششي مإششائي ومإلششح وكحششل يششاقوت ونحششو ومإششدر ونورة
أظهرهشا ذهششب نحششو قطعشة به وألحق وتآعب حفر إلى يحوج

علمششه (بالحياء) لمششن ونيل يملك) بقعة ل( مإعدن مإن السيل
إقطاع) بالرفع ول بتحجر اختصاص فيه يثبت (ول إحيائه قبل
كالمششاء وغيرهششم المسلمين بين مإشتركا هو بل سالطان مإن

مإلششح رجل {أقطع وسالم عليه الله صألى أنه صأح لما والكل
رجششل فقششال بلقيششس بها كانت صأنعاء قرب مإدينة أي مإأرب

انقطششاع ل أولششه بكسششر أي العششد كالمششاء إنششه الله رساول يا
مإشششارع إقطششاع مإنششع علششى إذن} وللجمششاع قششال: فل لمنبعششه

عمشل بغيشر وأخشذها العامإششة الحاجشة بجشامإع مإثلها وهذا الماء
صأششيدها أو حطبها نحو لخذ أرض وتآحجر إقطاع أيضا ويمتنع
النششاس بيششن المشششتركا ومإن النوار وفي سامكها لخذ وبركة



الشجار وهي أي وثمارها اليكة إقطاعه المإام على الممتنع
والبحششر الششبر وصأششيد لهششا مإالششك ل الششتي الراضششي في النابتة

فهششو العنششبر مإششن البحششر يلقيششه مإششا ومإنه غيره قال وجواهره
الولة. جهلة يتوهمه مإا خلف فيه المإر لولي حق ل لخذه

ذكششره مإششا وينششافي العنبر في تآفصيل اللقطة في ه. ويأتآي ا
مإواتآششا أحيششا مإششن أن مإششن التنششبيه فششي مإا وثمارها اليكة في

إلششى بعضششهم أشششار لكششن كششثر وإن النخششل مإن فيه مإا مإلك
عليشششه وجشششرى مإقشششر فيشششه > مإشششا225<ص:  بقشششوله الجمشششع

بششأنه الظششاهر المعششدن وفششارق تآششابع بششأنه وعللششوه الصأششحاب
والحطششب. والجمششاع والكل كالمناهششل النششاس بيششن مإشششتركا

الظششاهر المعششدن فكششذا الماء مإشارع إقطاع مإنع على مإنعقد
مإحملششه ه. فششالول عمل. ا بغير وأخذها العامإة الحاجة بجامإع

قصششد إذا مإششا مإحملشه والثششاني مإحلهشا ل اليكشة قصششد إذا مإا
أرضششا مإلششك مإششن أن فعلم ذلك على المشتملة الرض إحياء

يملششك ل أنششه وإطلقهمششا الكل حششتى فيهششا مإششا مإلششك بالحيششاء
هو مإلكه عدم وعلى مإملوكا في ليس مإا على حمله ينبغي
بقعششة فيملكششه الحيششاء بعششد إل بششه يعلم لم إذا أمإا به، أحق
كششأن علج فيششه مإششا وأمإششا المإششام حكاه مإا على إجماعا ونيل
ظهششر إليها الماء وسايق حفرت لو بقعة الساحل بقرب كان

إقطاعها وللمإام بالحياء فيملك الملح
إليششه تآسششابقا اثنيششن عششن مإنششه الحاصأششل نيلششه) أي ضاق فإن(

إليششه السششابق) مإنهمششا (قششدم التآششي البششاطن هششذا فششي ومإثلششه
تآقتضششيه مإششا فيأخششذ حششاجته) عرفششا (بقششدر يقششدر وإنمششا لسبقه

(فششإن شششيئا يأخذ لم وإن بانصرافه حقه ويبطل أمإثاله عادة
إلى الحاجة إزعاجه) لشدة (فالصأح حاجته زيادة) على طلب

ومإحششل الساششواق، مإقاعششد نحو في مإر مإا فارق وبه المعادن
جششاءا) إليششه (فلششو جزمإششا أزعج وإل الغير يضر لم إن الخلف

غنيششا أحششدهما كششان وإن (أقرع) بينهمششا السابق جهل (مإعا) أو
وليششس اجتمعششا، وساششعهما وإن مإرجششح ل الصأششح) إذ (فششي

الجواهر في كذا برضاه إل الخر مإن أكثر يأخذ أن لحدهما
الكششثر أخششذ فلششه النيل ل البقعة مإن الكثر أخذ على وحمل

كششذهب بعلج إل يخششرج ل مإششا وهششو البششاطن والمعششدن( مإنششه
<ص: قششاله كمششا ويششاقوت ونحششاس) وفيششروزج وحديششد وفضة
يملششك) مإحلششه ل الرض فششي المبثوثة الجواهر > (وساائر226

يششأتآي مإا على مإوات في بالحياء ول والعمل) مإطلقا (بالحفر
مإتوقششف إحياءهششا بششأن المششوات وفششارق الظهر) كالظاهر (في



تآخريبششه علششى مإتوقششف وإحياؤه لها مإناسابة وهي العمار على
لششم بالحيششاء اساتدل لو ثم ومإن له مإناساب غير وهو بالحفر
نيلشه بمحلششه وخششرج والخلششف السشلف عليه كما مإطلقا يملك

علششى الخششذ قبششل ل قطعششا بالخششذ المإششام إذن بغيششر فيملششك
الظهششر وهششو جششوازه هنا القطاع عن ساكوتآه وأفهم المعتمد
فيششه يثبششت ل نعششم تآمليششك ل إرفششاق إقطششاع لكششن للتآبششاع

 كالظاهر بتحجر اختصاص
ونيل، مإلكششه) بقعششة بششاطن مإعدن فيه فظهر مإواتآا أحيا ومإن(

از بخلف بالحيشاء مإلكهشا الشتي الرض أجشزاء مإشن لنشه الرك
قششاله مإششا على أخذه قبل فيها مإا يملك ل للبقعة مإلكه ومإع

وخششرج الوجششه وهششو تآضششعيفه السششبكي كلم وقضششية الجوزي
لششو مإششا الحيششاء حششال يعلمششه لششم بششأنه المشششعر فظهر بقوله
المعشدن لن بقعتشه، دون فيملكشه مإثل دارا عليه وبنى علمه

ل لششه مإلكششه ومإششع فاساششد فالقصششد مإزرعششة ول دارا يتخششذ ل
قررتآششه وبمششا مإجهول وهو النيل مإقصوده لن بيعه، له يجوز
فششي العلششم عنششد للنيششل مإلكششه مإششن وبقعتيهمششا المعششدنين في

مإششن المعتمششد علششى فيهمششا الجهششل عنششد وللبقعششة البششاطن
فائششدة هنششا بالبششاطن تآقييده في أن يعلم ذلك في اضطراب

اعششتراض فل العلششم عنششد النيششل فششي التخالف مإن بينهما لما
(مإششن تآملششك لششم > بششأن227المباحششة) <ص:  والميششاه(عليششه. 

المششوات مإششن الجبششال) ونحوهششا فششي (والعيششون الودية) كالنيششل
{الناس داود أبي فيها) لخبر الناس (يستوي المإطار وسايول
يمنعششن: ل {ثلثششة والنار} وصأح والكل الماء ثلثة في شركاء
للمإششام ول تآحجرهششا لحششد يجششوز والنششار} فل والكل المششاء

مإشششرعه أو المششاء ضاق وقد الزدحام وعند إجماعا إقطاعها
شششرب وطالب غيره على وعطشان أقرع وإل السابق يقدم
وهششو أصأششله جهششل مإششا المبششاحا مإششن وليس ساقي طالب على

قششال الملششك دليششل اليششد لن جماعششة، أو واحششد يششد تآحششت
<ص: لهششم مإملششوكا مإششن مإنبعششه كششان إن الذرعششي: ومإحلششه

عششام نهششر مإششن يخششرج أو بمششوات مإنبعششه مإششا > بخلف228
ووقتششه قششدره جهل فيما ويعمل إباحته على باق فإنه كدجلة

المطششردة، بالعششادة وغيرهششا والمساقي المشارب في وكيفيته
لرضششه فيمششن بعضششهم وأفششتى وأمإثششاله هذا في مإحكمة لنها

بششه ينحششدر مإششا أحششدث بششأن آخر فعطله مإباحا مإاء مإن شرب
تآعطيلهششا مإششدة الرض مإنفعة أجرة وعليه يأثم بأنه عنه الماء

مإتششأخرون جمششع ذلك على وجرى الماء. قال بذلك ساقيت لو



لششو لقششولهم للجششرة بالنسششبة بصششحيح ه. وليس نظيره. ا في
ه. عليششه. ا ضششمان ل فتلششف أرضه إلى مإاء ساوق عن مإنعه
بششوجه الرض على فيهما يستول لم أنه بجامإع مإثله هنا ومإا

مإنها. وفششي كالجزء لنه فهلك ذبحها حمامإة فرخ ضمن وإنما
وأسافل وأوساط أعلى مإباحا مإاء مإن مإساقي ثلث لهم ثلثة
بششأن صأششاحبه برضششا الوساششط مإن يسقي أن العلى ذو فأراد
لششه أن علششى به فيستدل ذلك يتقادم لئل مإنعه السافل لذي

ثششم الشششريكين لن نظششر، ه. وفيششه الوساششط. ا مإششن شششربا
غيششر السششكة فششي مإششر مإا نظير الدعوى تآلك يمنعان ورثتهما
عششن يأتآي لما ذلك على يدل ل هنا التقادم أن على النافذة
آخششر مإحششل مإن شرب لها يكن لم إذا يدل إنما أنه الروضة
مإششن تآشششرب لخششر فسششفلى فوساطى عليا أرضان له وفيمن

ليشششربا مإستقل شربا للثانية يجعل أن فأراد كذلك مإباحا مإاء
بششأنه مإنعششه هششذا وأراد مإنششه أساششفل هششو لمششن يرسال ثم مإعا

لسششقي تآششأخير فيششه وليششس عليششه ضششرر ل إذ مإنعششه له ليس
أساشرع مإعشا شربا إذا إليه الماء وصأول يكون ربما بل أرضه

أرضششيهم) بفتششح ساششقي قششوم أراد فششإن( مإرتآبششا شششربا إذا مإنه
أو العلششى) مإششرة ساششقى (فضاق مإباحا مإاء مإن ألف بل الراء
أحششق فهششو أرضششه > يجاوز229<ص:  لم مإا الماء لن أكثر،

للنهششر القششرب (فششالعلى) أي حاجششة بششه لششه دامإششت مإششا بششه
أمإششا إليششه، النوبة انتهاء قبل السافل زرع هلك وإن فالقرب

أو مإعششا أحيششوا إن كلششه شاء. هذا مإتى كل فيسقي اتآسع إذا
المقششدم فهششو إحيششاء أساششبق السافل كان لو الحال.: أمإا جهل

صأششرحا كمششا النهششر إلى مإنه أقرب إحياء أراد مإن مإنع له بل
علششى بعششد بقربششه يستدل لئل الروضة كلم واقتضاه جمع به
يتعششذر هنششا مإششا لن آنفششا، مإششر مإششا ينششافيه ول عليه مإقدم أنه

الغششالب فششإن المالششك رضا بخلف به الساتدلل فيقوى رفعه
يسششتدل مإششا يوجد فلم وارثه مإن أو المالك مإن عنه الرجوع

مإحششل مإششن لهششا شششرب ل هنششا فششالرض وأيضا أصأله، مإن به
الحيششاء فششي وليششه مإششن ثششم ساششبق كما مإر فيما بخلفها آخر

اساششتوت ولششو النهششر مإششن بششالقرب حينئششذ عششبرة وهكششذا. ول
للتقششدم أقششرع أول المحيششي وجهششل للنهر القرب في أرضون

عليهم ضيق إن مإنه وساقيه مإوات إحياء أراد مإن مإنع ولهم
الكعششبين) لمششا يبلششغ حششتى المششاء واحششد كل (وحبس يأتآي كما
>230<ص:  بششذلك وساششلم عليششه الله صألى قضائه مإن صأح

وخششالفه الساششفل الكعششب جششانب المششراد أن الذرعششي وبحششث



دخششول علششى الششدال بششأن ويششرد الوضششوء بآيششة احتجاجششا غيره
مإششا هششو بهمششا التقدير هنا ل ثم وجد خارجي تآلك في المغيا
قششدر فششي يرجششع أنششه الششوجه بششأن واعترضششوا الجمهششور عليششه

فششي فششاعتبرت ومإكانششا زمإنا لختلفهما والحاجة للعدد السقي
جششار والخششبر عنششدهم المتعششارف هششو بمششا مإحل كل أهل حق

بحششوض كششل أفششردت إن النخششل وقيششل الحجششاز عششادة علششى
حاجششة ول انتهششى الرض تآلششك عادة اتآبعت وإل مإلؤه فالعادة

في العادة عن يخرج لم قسميه مإن كل لن التفصيل، لهذا
(ارتآفاع) الرض) الواحدة في كان (فإن كلمإهم فشمله مإثله
بسششقي) طششرف كششل (أفرد طرف (وانخفاض) مإن طرف مإن
مإعششا ساششقيا لششو الكعششبين علششى المنخفضة في الماء يزيد لئل

إلششى ويرساششله عنهششا يسششد ثششم يبلغهمششا حششتى أحدهما فيسقي
الخر. 

علششى مإلششك إنششاء (فششي المششاء) المبششاحا هششذا مإششن أخششذ ومإششا(
شششريكا يصششير ول الجماع فيه المنذر ابن حكى الصحيح) بل

بركششة لنحششو ساششوقه إنششاء فششي وكأخششذه اتآفاقششا إليششه بإعششادتآه
أفششتى كمششا دولبه كيزان في دخوله وكذا مإسدود له وحوض

وإن سايل بنحو مإلكه في دخوله بذلك وخرج الصلحا ابن به
أحششق يكون لكنه بدخوله يملكه ل فإنه دخل حتى نهرا حفر

علششى حملششه وينبغششي يملكه أنه على مإوضع في جريا بل به
بمششوات بئششر وحششافر( ونحششوه عليه بالفعل مإحله أحرز إذا مإا

(أولششى للتملششك ل مإنششه دوابه وشرب لشربه للرتآفاق) لنفسه
إليشه يرتآحشل) لسششبقه (حشتى لزرعشه ولششو يحتاجه بمائها) الذي

> قششال231<ص:  عششاد وإن أحقيتششه بطلششت ارتآحششل فششإن
غيبتششه، تآطششل ولششم العششود بنيششة لحاجة يرتآحل لم الذرعي: مإا

المارة ول نفسه بقصد ل أو المارة لرتآفاق حفرها إذا وأمإا
بوقفهششا يتلفششظ لششم وإن فيهششا النششاس فيشششتركا كأحدهم فهو

بهششا النششاس حششق لتعلق لنفسه حفرها وإن سادها، له وليس
النابعششة بششل أو) المحفششورة (للتملششك الموات والمحفورة) في(

فششي (مإاءهششا مإحلهششا ومإالك يملك) حافرها مإلك (في حفر بل
بمششاء النتفاع دار لمكتري جاز وإنما مإلكه نماء لنه الصأح)،
كششاللبن تآبعششا عيششن بششه يملششك قششد الجششارة عقششد لن بئرهششا،
هششو يقششال أن إل جششوازه والتعليششل الششبيع مإنع المعلل وقضية

بعينششه هششو انتفششاعه علششى فقصششر التبعية مإلحظه ضعيف مإلك
أفتيت ثم ومإن الوجه هو وهذا لبيعه ذلك يتعدى فل للحاجة

ذكششر، لمششا بمنعششه بئرها مإن مإاء بيع أراد حمام مإستأجر في



(وساششواء بمؤجرهششا ذلششك فيضششر لتعطيلها يؤدي قد البيع ولن
لزرعششه حششاجته) ولششو عن فضل مإا بذل يلزمإه ل ل أم مإلكه

المملوكششات فكسششائر الملششك علششى أمإششا لغيره، (لزرع) وشجر
لسبقه.  به أولى فلنه مإقابله، على وأمإا

بششه قيششد كمششا النششاجزة حششاجته عششن الفاضششل ويجششب) بششذل(
مإنششه يسششتخلف مإششا كششان إن الذرعششي: مإحلششه قششال المششاوردي

نحششو فششي أخذه قبل عوض > بل232<ص:  يطرأ لما يكفيه
مإششاء صأششاحبها يجد ولم مإباحا كل بقربه كان (لماشية) إذا إناء
حيششث مإنششه ساششقيها مإششن يمكنه الصحيح) بأن (على مإباحا آخر
إليهشا ساشوقه أو أخشذه فمشن وإل مإاششيته ول زرعه يضر لم

الروحا ولحرمإة ذلك في للحاديث الوجه على ضرر ل حيث
مإحترمإة روحا لذي بذله وجب وإل اضطرار يوجد لم إن هذا

لزرع. وجوز احتاجه وإن ومإاشية لماشيته احتاجه وإن كآدمإي
جششدول نحششو مإششن الششدواب وساششقي الشششرب السششلم عبد ابن

اللفظششي مإقششام العرفششي للذن إقامإة بمالكه يضر لم مإملوكا
ول قال ثم عام وقف أو يتيم لنحو كان إذا فيما تآوقف ثم

وهششذا انتهششى، يسششير مإششاؤه جششدول إبششل ألف ورود جواز أرى
بمالكه يضر لم أول قوله مإن مإعلوم

علششى أعلششى فيهششا يقششدم ل جماعششة المشششتركة) بيششن والقناة(
مإششن الجششاري مإاؤهششا) المملششوكا (يقسششم بل عكسه ول أسافل

ل وجششه على لكن وضاق تآنازعوا إن عليهم قهرا بئر أو نهر
خشششبة) (بنصب ذلك يحصل وإنما شريك على شريك يتقدم

بالخشششبة وألحششق مإسششتو بمحششل وأساششفلها أعلهششا مإسششتو مإثل
النهر) عرض (في بالجص مإحكمة ثقب به جدار بناء ونحوها

قششدر علششى مإتفاوتآششة أو مإتسششاوية ثقب (فيها المجرى فم أي
> اساششتيفاء233<ص:  إلششى طريششق لنه القناة، الحصص) مإن

عكسششه أو الحقششوق وتآفششاوت الثقششب تآسششاوي وعنششد حقه كل
علششى قسششم الحصششص قششدر جهششل فإن حصته بقدر كل يأخذ
وقيششل الملششك بحسب الشركة أن الظاهر لن الراضي، قدر

إن هششذا تآرجيحششه فشي البلقينشي وأطششال ساششواء، بينهششم يقسم
والعششادة بالقرينششة والرجششح مإنهششم كششل مإلششك علششى اتآفقششوا

رجحششه مإششا ينششافي قلششت فششإن مإششر كمششا ذلششك فششي المطششردة
ونفيششس خسششيس مإكششاتآبين فششي كششالرافعي ذكره مإا المصنف

مإششال فأحضششرا قيمتهمششا بحسششب مإتفاوتآششة نجششوم علششى كوتآبششا
قششدر علششى مإتفاوت أنه والنفيس بينهما أنه الخسيس وادعى
لمإكششان ينششافيه ل قلششت باليششد عمل الخسششيس صأششدق النجوم



مإسششألتنا وفششي مإتساوية وهي اليد على هنا المدار إذ الفرق
مإششن كششل فششي فعمششل مإتفاوتآششة وهششي المسششقية الرض علششى

أرض كششل وأصأششلها الروضششة فتأمإله. وفي يناسابه بما المحلين
ولششم مإنششه ساششاقية لهششا رأينششا إذا النهششر هذا مإن ساقيها أمإكن

لهششا بششأن التنششازع عنششد حكمنششا آخر مإوضع مإن شربا لها نجد
فيه الماء لجراء عد مإا أن كلمإهما وأفهم انتهى، مإنه شربا
فيششه اليششد أن علششى دال مإملوكششة أرض إلششى وجششوده عنششد

المجششرى اتآسع ساواء مإنها ساقيها يمكن التي الرض لصاحب
وليششس والمنخفششض المرتآفششع وساششواء عكسه أو الرض وقلت

مإنششه لهششا شششرب ل أخششرى له أرضا بمائه يسقي أن لحدهم
كمششا يكن لم شرب رسام لها يجعل لنه ل، أم أحياها ساواء

هذا مإن وساقيه مإوات إحياء أراد لو أيضا وفيها الروضة في
لنهششم مإنششع، السششابقين علششى ضششيق فششإن المبششاحا أي النهششر

وإل مإرافقهششا أعظششم مإششن والماء بمرافقها أراضيهم اساتحقوا
بششالولى، السششقي فمششن الحيششاء مإششن مإنع وإذا انتهى مإنع فل
يلزمإششه لششم أرضه ري على الماء مإن أحدهم نصيب زاد ولو

بعضششهم: قششال شششاء كيف فيه التصرف له بل لشركائه بذله
كششون انتهى. وفششي مإال إضاعة لنه للوادي، إعادتآه تآحرم بل

فششي بعضششهم وأفششتى ظششاهر > نظششر234<ص:  إضششاعة ذلششك
أحششدهما السششيل فششأخرب ساششفلها ولخششر علوهششا لواحششد أرض

شششربها عششن الخششرى بششه تآنقششص وجششه علششى مإششالكه فأعششاده
وقف ذلك تآعذر كان. فإن كما إعادتآه على يجبر بأنه المعتاد

مإهايششأة) (القسششمة الشششركاء ولهشم) أي( يصششطلحا حششتى المإر
المإلكا كسششائر يومإششا مإنهششم كششل يسششقي كششأن مإثل مإياومإششة

علششى التراضششي مإششع ونقصششه الماء لزيادة نظر ول المشتركة
إذا المهايششأة الزركشي: وتآتعين قال ذلك عن الرجوع لهم أن

الخشششبة ونحششو المقسششم مإن بعضهم أرض لبعد مإر مإا تآعذر
المهايششأة فتمتنششع يقل وتآارة مإاؤها يكثر تآارة القناة كانت إذا

لمششا يومإا وهذا يومإا هذا ليحلب لبون في مإنعوها كما حينئذ
انتهى.  الظاهر التفاوت مإن فيه

لن المقسششم، قبششل ساششاقية يحفششر أن الشششركاء لحششد وليس
وخفضششها أرضششه حششرث ولكششل بينهششم مإشششتركة النهششر حافششة

إليها فيها الماء يجري بساقية أرضه كل يفرد وحينئذ ورفعها
فإنهششا الصأششلية النهر عمارة بخلف عليه كل يخص مإا ومإؤنة
المششاء فششزاد بعضهم عمرها فإن الحصص بقدر جميعهم على

امإتنششاع بعششد عمرهششا إنما كان وإن مإتبرع لنه به، يختص لم



مإششا أرضششه فششي ويحفششر يحششرث أن السفل ولصاحب الخرين
ذلششك للعلششى وليس العليا يضر أن غير مإن ضررها به يدفع
إن هششذا حقششه مإن أكثر يأخذ به لنه أي، جمع به أفتى كما
العليا مإاء مإن السفلى شرب كان بأن وإل مإعا يشربان كانا
يحششدث أن عليششه امإتنششع ثششم ومإن ضرر، ل حيث أي مإنع فل
المششاء لحبسششه بالسششفلى أضششر إن نحوه أو شجرا أرضه في

وأفششتى ذكششر مإششا إحششداث قبل يعتاد كان مإا فوق مإنه وأخذه
لجرائششه المستحق الماء إجراء السفلى لصاحب بأن الغزالي

لتقصششير عليششه غرم ول زرعها أو بنخلها أضر وإن العليا في
للساششفل. المسششتحق المجششرى فششي الغرس أو بالزرع صأاحبها
>235<ص: 

 
الوقف كتاب

وأوقف والتحبيس التسبيل ويرادفه الحبس لغة هو     
لكششن نقششل مإششا علششى حبششس مإششن أفصششح وأحبششس رديئششة لغة

مإششال حبس وشرعا الصحيحة، الخبار في الواردة هي حبس
رقبتششه فششي التصششرف بقطششع عينششه بقاء مإع به النتفاع يمكن
حششتى الششبر تآنالوا {لن تآعالى قوله وأصأله مإباحا مإصرف على

ة أبو سامعها تآحبون} ولما مإما تآنفقوا ه رضشي طلح عنشه الل
كذا مإشهورة حديقة بيرحاء إليه أمإواله أحب وقف إلى بادر

وإن الصششحيحين في حديثه في الذي فإن مإشكل وهو قالوه
وهششذه تآعششالى لششه صأششدقة وأنهششا بيرحششاء إلششي أمإششوالي أحششب

فيتوقششف كنايششة أنهششا أحششدهما لشششيئين الوقف تآفيد ل الصيغة
ساششياق يقششال قششد لكششن بهششا الوقششف نششوى بششأنه العلششم علششى

أنهششم العمششدة وهششو ثانيهمششا بهششا نششواه أنششه على دال الحديث
عنششه للششه قوله يكفي فل المصرف بيان الوقف في شرطوا
صأششدقة وأنهششا فقوله الفرق مإع يأتآي كما الوصأية في بخلفه

فكيف وحينئذ بها نواه وإن عندنا للوقف يصلح ل تآعالى لله
بنششاء أو الحششديث فششي عمششا غفلة فهو: إمإا وقفها أنه يقولون

المسششلم مإششات {إذا مإسششلم وخششبر كالوصأششية الوقف أن على
أو بششه ينتفع علم أو جارية صأدقة ثلث مإن إل عمله انقطع

الصششدقة العلمششاء لششه} وحمششل يششدعو مإسششلم أي صأششالح ولششد
بالمنششافع الوصأية نحو > دون236<ص:  الوقف على الجارية
أصأششابها أرضششا عنششه اللششه رضششي عمششر ووقف لندرتآها المباحة

شششروطا فيهششا وشششرط وساششلم عليششه اللششه صألى بأمإره بخيبر
وليهششا مإششن وأن يششوهب ول يورث ول أصألها يباع ل أنه مإنها



رواه فيششه مإتمول غير صأديقا يطعم أو بالمعروف مإنها يأكل
{وقششف بششل وقيششل الساششلم فششي وقششف أول وهششو الشششيخان

الششتي مإخيريششق أمإششوال وساششلم عليششه اللششه صأششلى اللششه رساول
بقششي مإششا جششابر عششن الثالثششة} وجششاء السنة في له بها أوصأى

مإقششدرة لششه وساششلم عليششه اللششه صأششلى النبي أصأحاب مإن أحد
ار وقف حتى ه رضشي الششافعي وأش هشذا أن إلشى عنشه الل

الجاهليششة. وعششن تآعرفششه لششم شرعية حقيقة بالمعروف الوقف
رجشع أصأشلها يبشاع ل أنه عمر خبر سامع لما أنه يوساف أبي
لششو وقششال الوقششف بششبيع عنه الله رضي حنيفة أبي قول عن

كان إن حنيفة أبي على به الرد يتجه وإنما به لقال سامعه
 .عدمإه الواقف شرط وإن به الساتبدال أي ببيعه يقول

لنششه به، وبدأ وواقف وصأيغة عليه ومإوقوف مإوقوف وأركانه
الصششبي عبششارتآه) خششرج صأششحة الواقششف (شششرط فقششال الصأششل

وهششذا المتبششادر هششو كما الحياة التبرع) في (وأهلية والمجنون
مإششن يصششح فل إيضششاحا بينهمششا جمششع لكششن قبلششه مإمششا أخششص

داره بوقششف ولششو وصأششيته نحششو بسششفه. وصأششحة عليششه مإحجششور
فششي لنششه وهششم، عليششه فششإيراده ومإكره بمؤنة، حجره لرتآفاع

لغيششره ول للتششبرع أهل ول العبششارة صأحيح ليس الكراه حالة
ومإكششاتآب مإنششه لغششو الكششراه لجششل يفعلششه أو يقششوله مإششا إذ

ولششو وكششافر مإبعششض > مإششن237<ص:  ويصششح وولي ومإفلس
إذا يتخيششر ول يششر لششم ومإمششن قربة غير اعتقده وإن لمسجد

مإعينششة عينششا (الموقششوف) كششونه و) شششرط( العمششى ومإن رأى
فائششدة عينهششا بقششاء مإع مإنها يحصل النقل يقبل مإلكا مإملوكة

بششذكره التآششي كلمإششه لذلك يشير كما إجارتآها تآصح مإنفعة أو
مإلكهششا وإن المنفعششة وقششف يصح فل ذكر مإا مإحترزات بعض
ل ومإششا عبششديه، وأحششد الذمإششة، فششي والملششتزم بالوصأية، مإؤبدا
لششبيت رقيقششا ليششس الذي المإام وقف يصح نعم ككلب يملك
المششال بيششت أراضششي نحششو يأتآي كما ناظره أعتقه وإن المال
أن بشششرط لكششن المعتمششد المنقششول علششى ومإعيششن جهة على

كولي بها مإنوط فيه تآصرفه لن مإصلحة، ذلك في له يظهر
ولششد وأم جششاز لهششم ذلششك تآمليششك رأى لششو ثششم ومإششن اليششتيم

اللهششو كآلششة لها يستأجر ل مإنفعة وذي وحده وحمل ومإكاتآب
إجششارتآه تآجششز لششم وإن للضراب فحل وقف يصح نعم وطعام

المعاوضة.  في يغتفر ل مإا القربة في يغتفر إذ له
بششأن بالقوة ولو مإنه (به) المقصود النتفاع) المذكور (دوام و

كلم أفاده مإا يحمل وعليه غالبا بالساتئجار تآقصد مإدة يبقى



فششدخل أيام ثلثة نحو فيها يكفي ل أنه الطيب أبي القاضي
طششالت وإن والمششأجور مإششدة بمنفعتششه الموصأششى عيششن وقششف
فششإنه حليششا لتصششاغ والششدراهم الصششغير الجحششش ونحششو مإدتآهما

<ص: ولششو كالمغصششوب حششال مإنفعششة لششه يكششن لم وإن يصح
والمعلششق المششدبر وقششف وكششذا انششتزاعه عن عاجز > مإن238
وبطششل الصششفة ووجششود بالموت عتقا وإن فإنهما بصفة عتقه

بنششاء وقششف صأششح ثششم ومإششن نسششبي دوام فيهمششا لكششن الوقف
بعششد القلششع اساششتحقا وإن لهمششا مإسششتأجرة أرض فششي وغراس
مإطلقششا عتقهمششا وعششدم بيعهما صأحة وفارق يأتآي كما الجارة

مإششع أقواهمششا فقششدم مإتجانسششان حقششان عليششه اجتمششع هنا بأنه
فإنها الموقوفة الواقف أولد لو مإا فارق وبه مإقتضيه، سابق

أو بششه للششتزين كنقششد يقصششد ل مإششا وخششرج ولششد، أم تآصششير ل
لذلك له الوصأية وكذا مإثل للفقراء ربحه وصأرف فيه التآجار

(ل بششرؤه يرجششى ل كزمإششن نفعششا يفيششد ل ومإششا يششأتآي كمششا
ابششن وزعششم إهلكششه فششي نفعه لن وقفه، أي مإطعوم) بالرفع

بلد في يفعل مإا على أصأبع كربع الماء وقف صأحة الصلحا
هششذا كان ثم ومإن فساده (وريحان) لسرعة له اختيار الشام

المصششنف قششاله للشششم وقفه فيصح مإزروع دون مإحصود في
التنزه. وهو آخر نفع وفيه مإدة يبقى لنه وغيره،

البخششور، عششود بخلف للشششم وعنششبر مإسك وقف) نحو ويصح(
بششالعنبر العششود جمششع فإلحششاق باساششتهلكه إل بششه ينتفششع ل لنه

(عقششار) إجماعششا و شششمه بششدوام ينتفششع عششود علششى يحمششل
لن مإسجدا، وقفه يصح ل نعم فيه الصحيح (ومإنقول) للخبر

لن صأفتها، أو حصته قدر جهل (ومإشاع) وإن الثبات شرطه
وقف وإن للباقي يسري ول مإشاعا كان السابق عمر وقف

مإششن هششذا صأششحة > في239<ص:  كثيرون نازع وإن مإسجدا
هششذه تآستثنى بل تآتعذر ل أنها الوجه إذ قسمته لتعذر أصأله

نظيششر ل إذ بعيششد هنششا المهايششأة الزركشششي وتآجويز للضرورة،
رأيششت ثششم يششوم فششي مإسششجد وغيششر يششوم فششي مإسجدا لكونه

الجششارة خيششار مإبحششث في ومإر قسمته بوجوب جزم بعضهم
اعتكششاف نحششو ويمتنششع مإنفعتششه تآملششك مإسششجد لنششا يتصششور أنه

وثوب (عبد (ل) وقف المنفعة مإالك إذن غير مإن فيه وصألة
يجششوز نعششم عيششن عششن مإلششك إزالششة حقيقتششه لن الذمإة)، في

غيششر رقبتششه لن نفسششه)، حششر وقششف (ول بالنذر فيها التزامإه
كششالحر للنقششل قبولهششا لعدم مإستولدة) لنها (وكذا له مإملوكة
ذي بخلف يظهششر فيمششا صأششحيحة كتابششة أي المكششاتآب ومإثلهششا



المعلششق فششي ومإششر التعليق فيه المغلب لن الفاسادة، الكتابة
بمعلششم والتقييششد يملششك ل لنششه مإعلششم)، (وكلششب وقفششه صأششحة
العتششق وفششارق الصأح) كششالبيع في عبديه (وأحد الخلف لجل
أو بنششاء وقششف ولو( التعليق وقبوله لسرايته وأنفذ أقوى بأنه

أو فاساششدة أو صأششحيحة مإسششتأجرة) إجششارة أرض فششي غراساششا
ضدين بين لنها بأو العطف أن مإع (لهما) ثناه مإثل مإستعارة

زمإن في واحد شيء على حقيقتهما اجتماع اساتحالة باعتبار
جششوازه)، (فالصأششح زعمششه لمن خلفا عليه اعتراض فل واحد
للقلششع مإعرضششا كششان وإن عينه بقاء مإع به ينتفع مإملوكا لنه

وقششف بعششده لنششه له، المعير أو المؤجر الرض مإالك باختيار
قلعه باختياره للمالك اللزم يأتآي. والرش مإا على أي بحاله

مإششع هششو فقيششل وإل أمإكن إن أخرى لرض نقله في يصرف
> والششذي240<ص:  للواقششف وقيششل عليششه للموقششوف أرشششه
السششبكي اختششاره مإششا الششوجه كششان وإن الول مإنهمششا يتجششه

عقششار بششه يشترى أنه السانوي زاد وقفه بقاء مإن والسانوي
غيششر صأار فإن ذلك في أرشه إليه ويضم كنظائره جزؤه أو

المسششتأجرة بنحششو وخششرج عليششه الموقششوف مإلكششه بششه مإنتفششع
يوضششع لشم لمشا لنششه أي، فيهشا مإشا وقف يصح فل المغصوبة

بششه يششوجه مإششا غايششة هذا به المنتفع غير حكم في كان بحق
عيششن إلششى الوقششف لتششوجه واضششح نظششر ففيششه ذلك ومإع ذلك

القلششع واساششتحقاق فيها مإوجودة السابقة والشروط الموضوع،
فاساششدا، المسششتأجر فششي مإوجششود أنششه علششى خششارج أمإششر حششال

صأششحة يؤيششد آخششره إلششى مإعرضششا كششان وإن قولهم والمستعار
المغصششوب فششي ذكششر مإششا وقيششاس واضششح هششو كما هذا وقف

البنششاء حرمإششة مإششن الصأشح علشى بناء مإنى بيوت وقف بطلن
مإششا فيهششا يأتآي ل أنه يظهر الذي بل حال قلعه ووجوب فيها
بإمإكششان بينهمششا الفرق لوضوحا النظر مإن المغصوب في ذكر

ل فششإنه تآلششك بخلف إجششارة أو برضششا المغصششوب دوام بقششاء
الششدوام مإششن الوقششف لمقصششود مإنافاتآهششا فكانت بقاؤها يتصور
الرض أجششرة صأششرف الواقششف شششرط فتششأمإله. ويصششح أشششد

> إذا241<ص:  الوجشه علشى ريعهمشا مإشن لهمشا المستأجرة
الوقششف علششى عششودا فيششه لن بهششا، ببقائهمششا المششؤجر رضششي
ببطلن عششدلن بششن الشششمس للشارع. وإفتاء المقصود بالبقاء
الرض أجششرة صأششرف بشششرط مإحتكششرة أرض فششي بنششاء وقف

الموقششوف القششن جنايششة كأرش تآلزمإه لنها الموقوف ريع مإن
ريششع هنششاكا كششان إن بششل تآلزمإششه ل أنهششا الظششاهر بششأن مإردود



الوقششف، بعششد لمششا أجششرة الواقششف يلششزم لششم وإل مإنششه وجبت
وقفششه إذا القششن جنايششة وفششارق بششالتفريغ مإطششالبته وللمستحق

إنمششا البنششاء نحششو كششذلك ول الوقششف لول لها مإحل رقبته بأن
ولهششذا التعلق فزال مإلكه زال وقد مإالكه، ذمإة التعلق مإحل

ولششو شششيء ساششيده يلزم لم الفداء اختيار قبل القن مإات لو
الوقف صأحة فالوجه الماضية الجرة تآسقط لم البناء انهدم
يشششرط لم ولو الواقف، عن الطلب وانقطاع الشرط ولزوم

علششى مإقششدمإا الوقف مإن الحكر صأرف فاسادة والجارة ذلك
أي تآركتششه أو الواقششف مإششن أخذت صأحيحة أو كالعمارة غيره

أنششه أيضششا مإنششه المعلوم تآقرر مإما علم كما الوقف قبل لما
كششانت أو المالششك المششؤجر اختارهششا بششأن بششالجرة بقششي حيششث

نقششص فششإن مإغلششه فششي كششانت حينئششذ يقلع ل إذ وقفا الرض
(علششى أو فسششيأتآي جهششة وقششف) علششى فإن( المال بيت ففي

لشششموله أولى جماعة أصأله قول (جمع) قيل أو مإعين) واحد
وحصششول ساششواء همششا بششل ذلششك بمنششع ويششرد انتهششى الثنيششن

البششاب ذلششك يخص اصأطلحا بابها في مإر كما باثنين الجماعة
الجمششع مإقابلششة مإششن يعلششم الثنيششن وحكششم بششه الخششبر لصششحة

بششالثنين. المقابلششة بقرينششة مإجششازا حينئششذ الصششادق بالواحششد
أفششاده > كمششا242<ص:  وتآعيينششه المعصششية (اشششترط) عششدم

بششأن الحششال فششي الواقششف تآمليكه) مإششن (إمإكان و قوله: مإعين
(فل المنفعششة تآمليششك الوقششف لن للملششك، مإتأهل خارجا يوجد

ولده على أو سايبنى مإسجد كعلى مإعدود على يصح) الوقف
أن على أو فيهم فقير ول أولده فقراء على أو له ولد ول

وإن أبيشه قششبر أو قشبره رأس علشى ريعشه المسششاكين يطعششم
علششى يقششرأ مإششن علششى وقف لو بأنه الصلحا ابن وأفتى علم
وكششان انتهى، بطل قبر له يعرف ولم فمات مإوتآه بعد قبره

فصششحت شششرعا مإقصششودة القششبر علششى القششراءة أن الفششرق
يششأتآي أنششه علششى عليششه الطعششام كششذلك ول مإعرفتششه بشششرط
لششه كششان فإن فاعلمه القبر على القراءة مإسألة في تآفصيل

الولششى فششي وجششوده للحادث وصأرف صأح فقير فيهم أو ولد
علششى كوقفته تآبعا المعدوم على لصحته الثانية في فقره أو

كذا مإسجد وكعلى له ولد ولد ول ولدي ولد على ثم ولدي
نحششو فششي وساششيذكر المحلششة تآلششك مإششن ساششيبنى مإسششجد وكششل

هنششا عليششه يششرد فل بقششاؤه الشششرط أن مإنششه يعلم مإا الحربي
ول زعمششه لمششن خلفششا تآمليكششه لمإكششان عليششه الصششحة إيهامإه

يششبينه لششم إذا المسششجد عمششارة علششى ول هششذين (علششى) أحششد



علششى ول المسلمين مإن ساكناها أراد مإن على داري بخلف
بخلف الحال في تآسليط الوقف لن (جنين)، على ول مإيت

يوقشف بشل أولده علشى الوقشف فشي أيضا يدخل الوصأية. ول
دخششل عددهم ذكر ول الموجودين يسم ولم حيا انفصل فإن
العبششد) ولششو علششى > (ول243<ص:  بزيششادة يششأتآي كمششا تآبعششا

إن نعششم للملششك أهل ليششس لنششه )،لنفسششه ولششد (وأم مإششدبرا
الوقششف صأشح ربشاط أو مإسشجد كخدمإة قربة جهة على وقف
مإششن الحششر الجششزء علششى ويصششح الجهة تآلك القصد لن عليه،

صأششح الحششر بعضششه علششى القششن بعضه وقف لو حتى المبعض
علششى صأشحته الوجششه أن العلشة مإششن ويؤخشذ بشه لشه كالوصأية
بالكتابششة يقيششد لششم إن ثششم يملششك لنه صأحيحة كتابة المكاتآب

لششم إن كلششه هششذا بششه انقطششع وإل أيضا العتق بعد له صأرف
بمششا عليششه فيرجششع الول مإنقطششع لنششه بطلنه، بان وإل يعجز
ليصششح فهو) مإحمول عليه الوقف أطلق (فإن غلته مإن أخذه

أو مإنه وهب لو سايده) كما على (وقف أنه على يصح ل أو
ل عنه سايده نهاه وإن مإنه شرط إن والقبول به له أوصأى

الوصأية في يأتآي مإا نظير امإتنع إن سايده مإن
مإلكهششا (لغا) لساتحالة بهيمة) مإملوكة على الوقف أطلق ولو(

العبششد أن والفششرق مإالكهششا) كالعبششد علششى مإوقششوف هششو (وقيل
أو علفهششا على الوقف بأطلق وخرج بخلفها يملك لن قابل
نحششوه أو ثغششر فششي المسششبلة وبالمملوكششة مإالكها بقصد عليها
عششدم المتششولي عن نقل ثم ومإن المسبلة غير بخلف فيصح
ونوزعششا > المباحششة244<ص:  والطيششور الوحوش على صأحته

المعصششية عششدم الجهششة فششي الشششرط أن يأتآي مإا ويؤيده فيه
ثم ومإن عرفا عليها الوقف يقصد ل الجهة هذه بأن ويجاب

صأحته المعتمد كان عرفا عليه بالوقف مإكة حمام قصد لما
نششزاع علششى جزمإششا عليهششا يصح فل المعينة المباحة أمإا عليه،

مإتحششد ذمإي) مإعيششن (على مإسلم مإن ولو ويصح) الوقف( فيه
تآعيينششه فششي ظهششر إن نعم عليه التصدق يجوز كما مإتعدد أو

كششالوقف لغششا للتعبد كنيسة خادم على كالوقف مإعصية قصد
كقششن يملكششه ل مإششا عليششه وقششف إن وكششذا حصرها نحو على

عليششه الموقششوف صأار ذمإي حارب ولو مإصحف، ونحو مإسلم
فششالفرق وعليششه شششارحا بحثششه كمششا الخر أو الوساط كمنقطع

لن وحربششي)، مإرتآششد (ل واضششح رق إذا المكششاتآب وبيششن بينششه
نحششو وبيششن بينهمششا ويفرق لهما بقاء ول جارية صأدقة الوقف
تآمكششن ل إذ الهششدار فششي دونششه كانششا وإن المحصششن الزانششي



لعششز مإنابششذة عليهمششا الوقششف في بأن بخلفهما بحال عصمته
ثششم ومإششن بخلفششه وجششه كششل مإن له مإعاندتآهما لتمام السالم
رجحششه كمششا بالذمإي يلحقان هل ومإستأمإن مإعاهد في تآرددوا
إنششه غيششره الششدمإيري: وقششال بششه جششزم كما بالحربي أو الغزي

قتلششه تآحتششم فيمششن السششبكي وتآششردد كلمإهششم مإششن المفهششوم
 المحصن كالزاني أنه ورجح بالمحاربة

مإنششافع أو مإلكششه النسششان تآمليششك الصأششح) لتعششذر في ونفسه(
واختلف الحاصأششل تآحصششيل ويمتنششع حاصأششل لنه لنفسه، مإلكه
المقابششل إليه نظر الذي مإلكا غيره ونفا اساتحقاقه إذ الجهة
أن ومإنششه التعششذر ذلك دفع على يقوى ل جميع اختاره الذي

شششرط ل بششه انتفششاعه أو وقفششه مإمششا دينه قضاء نحو يشرط
وفششي كششوز، أو بئششر مإششن طبخششه أو مإطششالعته أو شششربه نحششو

شششارحا قششاله كششذا الفقششراء نحششو علششى وقفهششا قششدر أو كتششاب
عنششه الله رضي عثمان قول مإن تآوهمه وكأنه بصحيح وليس

المسششلمين كششدلء فيهششا دلششوي بالمدينششة رومإة لبئر وقفه في
سابيل على ذلك يقل لم بأنه عنه أجابوا فقد بصحيح وليس

أن للواقف > بأن245<ص:  الخبار سابيل على بل الشرط
بئششر مإششن والشششرب وقفه بمسجد كالصلة العام بوقفه ينتفع

يبطششل ذلششك نحششو شششرط بششأن جششزم بعضهم رأيت وقفها. ثم
مإششن أخششذا صأششحيح مإنششه عنششه يضششحى أن شرطه نعم الوقف

أي، مإنششه عنششه يحششج أن شششرط بصحة وغيره الماوردي قول
هشو بشل يضشر ل وهشو الثشواب إل ذلشك مإن له يرجع ل لنه

فيمششا الصششلة شششرطه وبين بينه ويفرق الوقف مإن المقصود
فعششاد بالبششدن ظششاهر انتفششاع فيهششا الصششلة بششأن مإسجدا وقفه
الحششج نحششو فششي كششذلك ول دنيششوي وفششق ذلششك بشرطه عليه

بسششتانا أو بنششاء وقششف فيمششن زرعششة أبششو وأفششتى والضششحية
لولده ثششم لششه فضششل ومإا بعمارتآه ريعه مإن يبدأ أن وشرط

لجششواز حيا دام مإا يحفظ العمارة عن فضل ومإا صأحيح بأنه
لولده يصششرف مإششوتآه حششال فضششل مإششا ثششم فيها إليه الحتياج

ثششم ومإششن يعششرف ل لنششه لنفسه، جعله فيما يبطل لم وإنما
نصششفه فششي يصششح حششتى ونفسششه زيششد علششى كالوقف يكن لم

الفاضششل يصرف حتى الوساط كمنقطع ول نصفه في ويبطل
بششل ثانيششة طبقة ليس هنا لنه إليه، الناس لقرب حياتآه في
ضششم يؤثر لم وإنما عليه بعضها تآقدم وإن الولى جملة مإن

بل بينهما يشركا لم لنه المعلوم، إلى له مإا وهو المجهول
المجهشول وأخشر فيشه فصشح العمشارة نحشو وهو المعلوم قدم



هششذا مإششر لمششا لمششوتآه الفاضششل فحفظنششا إليه الصرف المتعذر
للمتأمإششل. ولششو فيه مإا وفيه ذلك في المبسوط كلمإه حاصأل
مإنششه الخششذ لششه جششاز فقيششرا صأار ثم مإثل الفقراء على وقف
واعتمششده الكششافي فششي كمششا الوقف حال فقيرا كان لو وكذا

إن بمقابششل ولششو لنفسه النظر شرطه ويصح وغيره السبكي
علششى الوقششف صأششحة حيششل ومإن فأقل المثل أجرة بقدر كان

فيصششح نفسششه صأفات ويذكر أبيه أولد على يقف أن النفس
فششي به وعمل الرفعة ابن واعتمده مإتأخرون جمع قاله كما
يتنششاوله وكان الرفعة بني مإن الفقه على فوقف نفسه حق

للغزالششي تآبعششا وغيششره الساششنوي فيششه > وخششالف246<ص: 
لغيششره والصأح فيه الصفة انحصرت إن فأبطلوه والخوارزمإي

يششؤجره وأن الجهة قصد عن لبعده أقرب وهو السبكي قال
فشي يتصشرف ثششم مإثل الفقشراء علششى يقفشه ثششم طويلشة مإدة

باليششد لينفششرد الحوط وهو المستأجر مإن يستأجره أو الجرة
لنتفششاعه حيلتششان وهاتآششان المسششتأجر على الدين خطر ويأمإن

يسششتحكم وأن واضح هو كما نفسه على لوقفه ل وقفه بما
جهات على ثم نفسه على وقف مإن أقر ولو يراه مإن فيه

بششإقراره وأخششذ وبلزومإششه بششه حكم يراه كما جاء بأن مإفصلة
بششه أفششتى مإششا علششى غيششره حششق فششي الوقششف نقششض ويجششوز
إقششراره يقبششل فقششال الفششزاري التاج وخالفه المراغي البرهان

علششي وقششف هششذا قششال لششو كمششا مإنششه يتلقى مإن وعلى عليه
بذلك.  تآعلق له مإا الفصل قبيل ويأتآي

الوقششف بصششحة الحنفششي حكششم بششأن الصششلحا ابششن تآنبيه) أفتى(
وساششائر بيعششه مإششن باطنششا الشششافعي يمنششع ل النفششس علششى

نفششس في مإا يمنع ل الحاكم حكم لن قال، فيه التصرفات
بهذا ويلحق شرعية ساياساة الظاهر في مإنه مإنع وإنما المإر

بأنه آخرون ورده جمع ذلك على وتآبعه انتهى، مإعناه في مإا
اختلف مإحششل فششي الحششاكم حكششم إن الضششعيف علششى مإفششرع

والصأششح تآعليلششه فششي بششه صأششرحا كما باطنا ينفذ ل المجتهدين
إل لششه مإعنششى ول باطنششا نفوذه مإواضع في الروضة في كما

صأششرحا وقششد ونحوهمششا وحرمإششة حششل مإششن عليششه الثششار تآرتآششب
يرفششع الخلفيششة المسششائل فششي الحششاكم حكششم بششأن الصأششحاب

عليه مإتفقا المإر ويصير الخلف
نحششو كعمششارة مإعصية جهة (على ذمإي أو وقف) مإسلم فإن(

كمششا مإنششه مإكنششاهم وإن تآرمإيمهششا أو للتعبششد الكنششائس) الششتي
فششي وقششع ليهششام ردا وغيششره الذرعششي وتآبعه السبكي بسطه



(فباطششل) التششوراة نحششو كتابة أو قناديلها أو الرفعة ابن كلم
إن إل ذمإششي فعلششه مإششا نبطل ل نعم مإعصية على إعانة لنه

نحششو أمإششا حشاكمهم، بشه قضى > وإن247<ص:  إلينا تآرافعوا
على غيرهم دون مإنهم قوم لسكنى أو المارة لنزول كنيسة
إساششراجها أو قناديلهششا نحششو وعلى عليها الوقف فيصح الوجه

حينئششذ لنهششا المعصششية لنتفششاء مإنهششم إليهششا يأوي مإن وإطعام
هنششا جششرى ثششم ومإششن الوصأششية فششي يأتآي كما كنيسة ل رباط
 ثم يأتآي مإا جميع

علششى صأششحتهم فششي أمإششوالهم يقفون أنهم لكثيرين فرع) يقع(
مإششن تآكشرر وقشد إنششاثهم حرمإشان بذلك قاصأدين أولدهم ذكور
بششل ظششاهر نظر وفيه حينئذ الوقف ببطلن الفتاء واحد غير

مإعصششية الحرمإششان قصد أن نسلم فل أول أمإا الصحة، الوجه
بعششض تآخصيص أن على العلماء كأكثر أئمتنا اتآفق وقد كيف

حرمإششة ل غيرهما أو وقفا أو هبة بعضه أو كله بماله الولد
ل الحرمإششان قصششد أن فششي صأششريح وهششذا عششذر لغير ولو فيه

بحلششه صأششرحوا وقد عذر غير مإن للتخصيص لزم لنه يحرم،
خارجششة مإعصشية هششي حرمإتشه فبتسششليم ثانيا وأمإا علمت، كما
فكيششف خمششرا عصششره بقصششد عنششب كشششراء الوقف ذات عن

حصشششرها قربشششة) يمكشششن (جهشششة أو) علشششى( إبطشششاله يقتضشششي
المكتسششب نعشم الزكشاة فقشراء هنششا بهشم (كشالفقراء) والمششراد

هنا أطلقوا حيث (والعلماء) وهم هنا يأخذ له مإال ول كفايته
)والمششدارس (والمسششاجد كالوصأششية الشششرع علششوم أصأششحاب
ه تآركة ل مإن به فيختص الموتآى وتآجهيز والقناطر والكعبة ل

نظششر ول الوقششف أدلششة (صأح) لعمششوم إنفاقه يلزمإه مإنفق ول
ول المسششلمين علششى عائششد النفششع لن جمششاد، علششى لكششونه

شششيء كششل فششي الششدوام لن الفقششراء، دون العلمششاء لنقطاع
النششاس جميششع علششى الوقششف حصششرها بيمكششن وخششرج بحسششبه

السششبكي نازعهمششا لكششن والرويششاني الماوردي قاله كما فيلغو
بششه > بيششن248القربششة.) <ص:  فيها يظهر ل (جهة أو) على(

فششالوقف وإل قصششدها فيششه ظهششر مإششا القربة بجهة المراد أن
يسششن بششل يجششوز الصأششح) كمششا فششي صأششح (كالغنياء قربة كله

فقششط الجهشة عششن المعصششية انتفشاء فشالمرعي عليهم الصدقة
اساتحسششنا ثششم ومإششن كالوصأششية تآمليششك الوقششف أن إلششى نظرا

مإعصششية علششى إعانششة لنه والفساق الذمإيين نحو على بطلنه
أنه مإنه يعلم مإا الطيور في ومإر ومإعنى نقل نازعوهما لكن

عرفششا عليششه الوقششف يقصششد مإما تآكون أن أيضا فيها يشترط



الغنيششاء علششى الصششدقة لسششن صأششحيح غيششر المتن تآمثيل قيل
إذ جمششود وهششو انتهششى ؟ القربششة قصششد فيهم يظهر ل فكيف
حصششرهم ولششو فتششأمإله يوجششد ول يظهششر ل بيششن واضششح فششرق

وغيششره الرفعششة ابششن بحثششه كمششا جزمإششا صأششح أقششاربه كأغنيششاء
وبحششث الزبيششري قششاله الزكششاة عليششه تآحششرم مإششن هنششا والغنششي
الوصأششية أوائششل ويششأتآي فيششه شششكك ثم العرف اعتبار الذرعي

ضريحه أو الفلني الشيخ على الوقف حكم
(إل الكتابششة يحسششن ل الششذي النششاطق مإششن يصح) الوقف ول(

بأنهششا الششبيع نحششو وفششارق المعاطاة خلف فيه يأتآي بلفظ) ول
كششذلك ول عليهششا النششص تآنزيششل فششأمإكن جاهليششة فيششه عهششدت
فششي وأذن مإقششبرة أو مإسجد هيئة على بناء بنى فلو الوقف
مإلكششه عششن بششذلك يخششرج لششم فيششه الششدفن أو الصلوات إقامإة

فششإنه فيه العتكاف في أذن لو مإا بخلف > قيل249<ص: 
العتكششاف بششأن فيششه مإا مإع ويوجه انتهى مإسجدا بذلك يصير

في المسجد بناء الصلة. نعم نحو بخلف المسجدية يستلزم
الرض إخششراج فششي ليششس لنششه النيششة، فيششه تآكفششي المششوات

حششتى تآقششديرا ول حقيقششة ل أي مإلكششه عن بالذات المقصودة
اللششة عششن مإلكششه ويششزول عنششه يخرجششه قوي لفظ إلى يحتاج

هششي يقششول أن إل قبلششه ل البنششاء مإن مإحلها في باساتقرارها
ضششعيفة فيششه الفششارقي ومإخالفششة المششاوردي ذكششره للمسششجد
ينبغششي الششذي بأن آخرا ذكره مإا والبلقيني القمولي واعترض

لن نظششر، وفيشه وقبضه ناظره قبول على لللة مإلكه تآوقف
نششاظر ل حينئششذ وهو الحياء بها يحصل التي اللة في الكلم

مإششا البنششاء مإششن يوجششد أن بعششد إل المسششجدية وجود لعدم له
الضششرورة اقتضششت حينئششذ الناظر تآعذر وإذا الحياء به يحصل

قوله بمجرد اللة تآلك مإلك أنه يتبين مإسجدا سايصير مإا أن
عششن الملششك زوال وغيرهمششا عليششه، غبششار ل صأششحيح قاله فما

ولششم خرابششا مإسجدا عمر لو الروياني بقول باساتقرارها اللة
وقششد انتهششى ششاء مإشتى فيهشا يرجشع عاريششة كشانت اللة يقف

والول المسششجد بقصد يبن لم إذا مإا على هذا بحمل يجاب
مإششا النظششر مإبحششث فششي وسايأتآي ذلك بقصد بنى إذا مإا على
الرويششاني كلم يششرد مإششا البغوي كلم في رأيت ثم ذلك يؤيد
اللبششن اضششرب المسششجد لقيششم قششال لو فتاويه قول وهو هذا
حكششم لششه صأار المسجد به وبنى فضربه للمسجد أرضي مإن

القبششض بهششا اتآصششل الششتي كالصششدقة نقضه له وليس المسجد
أخششذا الساششنوي انتهى. وألحق به يبني أن قبل اساترداده وله



والربششط المششدارس نحو ذلك في بالمسجد الرافعي كلم مإن
والبقعششة للسششبيل المحفششورة الششبئر أيضششا مإنششه أخذا والبلقيني

مإششن أخششذ لششو وكششذا مإحمششد أبششو الشششيخ قششال مإقبرة المحياة
بمجششرد كششذلك فيصششير رباطششا أو زاوية به ليبني شيئا الناس
علششى فرعششه بششأنه الشششيخ قششاله مإششا بعضششهم واعششترض بنششائه

بمجششرد وقفششا يصششير الشششارع وكششذا ولده قال ضعيفة طريقة
فيششه بششد ل شششارعا جعله يريد الذي مإلكه بخلف الساتطراق

ل أنه بالموات المسجد في مإر مإا وقياس انتهى اللفظ مإن
وقفششه نيششة > مإششن250<ص:  ششارعا المششوات مإصششير في بد

فيصششح الخششرس أمإششا مإششرة، ولششو لششه اساششتطراقه مإششع شششارعا
النية مإع بكتابته فيصح الكاتآب وأمإا بإشارتآه

كذا) علششى (وقفت نحو الوقف لفظ مإن اشتق وصأريحه) مإا(
والتسبيل (عليه وقف (مإوقوفة) أو أمإلكي أرضي) أو (أو كذا

عليشششه حبشششس كشششأمإلكي مإنهمشششا اششششتق مإشششا والتحشششبيس) أي
فيششه وعرفششا شرعا لشتهارهما الصحيح) فيهما على (صأريحان

ومإششر بهمششا إل وقششف الصششحابة عن نقل المتولي: مإا قال بل
قششال (ولششو كششذا وقفششت أنششي علششي اشهدوا حكم القرار في

مإوقوفشششة) (أو مإؤبشششدة مإحرمإشششة) أو صأشششدقة بكشششذا تآصشششدقت
بل مإوقوفششة أرضششي صأششراحة مإع هذه في الخلف واساتشكل

فششي مإوقوفششة بششأن ويجاب أيضا خلفا فيه بأن وأجيب خلف
ت الثانيشة وفشي مإقصشودة وقعت الولى فضشعفت تآابعشة وقع

حبششس أو حبششس صأششدقة أو مإحبسششة أو مإسششبلة أو صأششراحتها
تآششورث ل أو خيششران ابششن قاله بتله أو ثابتة صأدقة أو مإحرم

الكتفششاء الوجه إذ أو بمعنى هنا تآوهب) الواو ول تآباع ل (أو
وابششن خيششران ابششن بششه وجزم البحر في صأححه كما بأحدهما
لن الصأششح)، فششي (فصششريح السششبكي فيششه نششازع وإن الرفعة

ومإششن الوقششف غيششر يحتمششل ل القرائن هذه مإع التصدق لفظ
أنششت قوله: لزوجتششه يكن لم وإنما بغيره صأريحا هذا كان ثم

صأششريحا أبششدا بعششدها لششي تآحليششن ل مإحرمإششة بينونششة مإني بائن
(وقششوله: رضششاع بنحششو بالفسخ كالتحريم الطلق غير لحتماله
يحصششل فل كناية ول الوقف بصريح) في ليس فقط تآصدقت

والنفششل الفششرض صأششدقة بيششن نششواه) لششتردده (وإن وقششف بششه
يعهششد لششم إذ قششدرتآه مإششا على دليل نواه والوقف. وقوله: وإن

إلى يضيفه أن (إل عليه اعتراض فل الصريح في النية تآأثير
الوقششف) (وينششوي الفقششراء علششى بهششذا عامإششة) كتصششدقت جهششة

وغيششره كششالعزيز الروضششة كلم ظششاهر هششو كمششا كنايششة فيصير



حينئششذ اللفششظ لظهششور الوقششف بششه ويحصششل الزركشي وصأوبه
ل فششإنه جماعششة ولششو مإعيششن إلششى المضششاف فششي بخلفششه فيه

عششوض بل التمليششك فششي صأششريح هو إذ نواه وإن كناية يكون
<ص: عششن الزركشششي ونقششل فل وإل مإلكه وقبض قبل فإن

بينششه فيمششا وقفششا كششان الوقششف به نوى مإتى أنه > جمع251
ليششس أبششدتآه أو حرمإتششه قششوله أن (والصأششح تآعششالى الله وبين

بششل مإششر كمششا مإؤكششدا بششل مإسششتقل يسششتعمل ل لنه بصريح)،
و)( كنايششة غير أحدهما أن يوهم لئل بأو وأتآى لحتماله كناية

قششوله: جعلششت (أن وغيششره الساششنوي فيششه نششازع وإن الصأششح
مإسجدا) به (تآصير فحينئذ صأريح نية غير مإسجدا) مإن البقعة

وقفششا إل يكششون ل المسجد لن مإر، مإما بلفظ يأت لم وإن
ووقفتششه قطعششا مإسششجدا صأار لله زاد أو الوقف به نوى فإن

وللصششلة ظششاهر هششو كمششا المسششجدية فششي صأششريح للعتكششاف
فششي كنايششة وقششوله: للصششلة الوقفيششة، مإطلششق فششي صأششريح

علششى وقفششا صأششار وإل مإسششجدا صأششار نواهششا فششإن المسششجدية
(أن و) الصأششح( كالمدرساششة مإسششجدا يكششن لششم وإن الصششلة
قبششوله) إن فيششه (يشترط جماعة أو مإعين) واحد على الوقف

ة الخشبر بلشوغ أو اليجشاب عقب وليه فقبول وإل تآأهل كالهب
أنه إلى نظرا يشترط ل أنه السرقة في الروضة في ورجح

عششن الوساششيط شششرحا فششي ونقلشه بششالعقود مإنششه أشبه بالقرب
بششل واعتمده الكثرون عليه الذي بأنه جمع له وانتصر النص
عليه، للموقوف مإلك إنه قلنا إن الخلف مإحل المتولي قال
بششأن واعششترض كالعتششاق فهششو تآعششالى للششه إنششه قلنششا إذا أمإششا

بششأن ويششرد الفاساششد الشششرط يبطلششه ول بالرد يرتآد ل العتاق
وعلششى غيششره فششي به لحوقه يقتضي ل حكم في به التشبيه

كششان وإن الول البطششن بعششد مإششن قبششول يشششترط ل الول
جمششع رجحششه مإششا علششى الواقششف مإششن يتلقششون أنهششم الصأششح

اشششترط بالصأششح قلنششا إذا أنششا اساتحسناه الذي لكن مإتأخرون
يفششي مإا مإورثهم عليهم وقف حائزين ورثة قبول ول قبولهم

بمجرد جهتهم مإن ويلزم فيصح أنصبائهم قدر على الثلث به
الجششر دوام الوقششف مإششن القصششد لن عليهششم، قهششرا اللفششظ
لنه و، فيه عليه ضرر ل إذ رده الوارث يملك فلم للواقف

أولششى عليششه فششوقفه بالكليششة الششوارث عن الثلث إخراج يملك
<ص: أولده علششى وقفشه بعششد هنششا أثر ل أنه بعضهم وبحث
دون الذكور لولده بعدهم أنه لشرطه أنصبائهم > بقدر252

مإنهما وكل وصأية أو وقف إمإا لنه نظر، وفيه الناث أولده



لمششا بأنه يجاب أن إل هذا لخروج وجه فل شرطه فيه يؤثر
فيمن ذلك لزمإه أنصبائهم قدر رعاية الوقف أصأل في لزمإه

فششي نفششذ يجيششزوه ولششم كذلك أمإلكه جميع وقف ولو بعدهم
الجهششة بششالمعين تآقششرر. وخششرج كمششا عليهششم قهششرا التركة ثلث

ولششم جزمإششا فيششه قبششول فل كالمسششجد التحريششر وجهششة العامإة
لن القششود، نحششو فششي بخلفه فيه المسلمين عن المإام ينب
المسششجد نششاظر قبششول يشششترط ول مإباشر مإن له بد ل هذا
له وهب مإا بخلف عليه وقف مإا
بعششده مإششن أو الول البطششن المعيششن عليه رد) الموقوف ولو(

القبششول (شششرطنا حقه) مإنه (بطل الوقف بعضهم أو جميعهم
يخششرج مإششا الحششائز وارثششه علششى وقف لو نعم ل) كالوصأية أم

جمششع وانتصششر مإششر كما برده حقه يبطل ولم لزم الثلث مإن
الوقششف أصأششل بحقششه وخششرج كالعتق به يرتآد ل البغوي لقول
بعششده مإششن أو عليهمششا بطششل الول البطششن الششراد كششان فششإن

كلم مإششن تآحصششل الششذي السششبكي وقششال الوساششط فكمنقطششع
البطششن بششرد يرتآششد كمششا بردهششم يرتآد أنه والصأحاب الشافعي

وقبششل الراد رجع فلو كعكسه القبول بعد للرد أثر ول الول
نقله كما اساتحق وإل برده حاكم حكم إن شيئا يستحق لم

لششرد هنشا أثشر ل أنشه ويظهششر الذرعشي فيه نازع لكن وأقراه
فششي الوصأششية كرد اساتحقاقه وقت دخول قبل الول بعد مإن

شششرع الربعششة أركانه على الكلم تآمم و) لما( الموصأي حياة
المصششرف وبيششان والتنجيششز التأبيششد وهششي شششروطه ذكششر فششي

(سانة) مإثل الفقراء هذا) على وقفت قال (لو فحينئذ واللزام
نعششم التأبيششد علششى وضششعه لن الصيغة، لفساد (فباطل) وقفه

> صأششح253<ص:  ساششنة مإسششجدا كجعلتششه التحريششر أشششبه إن
الصششريح للتششأقيت أثششر ول غيره وتآبعه المإام قاله كما مإؤبدا

كششالذرعي، الزركشي بحثه كما إليه الدنيا بقاء يحتمل ل بما
لتشششأقيت ول التشششأقيت حقيقشششة ل التأبيشششد مإنشششه القصشششد لن

يلششد أن إل أو الفقششراء علششى ثششم سانة زيد كعلى الساتحقاق
فششي المذكور الخر مإنقطع في الضمني للتأقيت ول ولد لي

نسششله) ثششم زيششد على أو أولدي على وقفت قال ولو( قوله
صأششحة (فشالظهر ذلشك يزد) علشى (ولم يدوم ل مإما ونحوهما

مإصششرفه بيششن فششإذا والششدوام القربششة مإقصششوده لن الوقششف)،
الخير.  سابيل على إدامإته ساهل ابتداء

الوقششف أرباب تآعرف لم لو مإا المذكور) ومإثله انقرض فإذا(
كششالعتق الششدوام الوقششف وضع لن وقفا)، يبقى أنه (فالظهر



فيقشدم إرثشا ل النشاس) رحمشا أقشرب مإصرفه (أن (و) الظهر
بشه أفشتى مإا صأحة مإنه ويؤخذ عم ابن على بنت ابن وجوبا

إلششى القششرب ثم الوقاف كتب في بما المراد أن زرعة أبو
الرث قششرب ل والرحششم الدرجششة قششرب المتششوفى أو الواقششف

مإششن القششرب فششي مإسششتويين فششي بهمششا تآرجيششح فل والعصوبة
خششال علششى عم يرجح ل قال ثم ومإن والدرجة الرحم حيث

ول مإنهششم الغنيششاء دون الفقششراء والمعتششبر مإسششتويان هما بل
أو الواقششف) بنفسششه (إلششى الوجششه علششى الششذكر نحششو يفضششل
علششى الصدقة لن المذكور)، انقراض (يوم نفسه عن بوكيله

أقربهم تآعين للواقف الرد تآعذر فإذا القربات أفضل القارب
الوقف جنس في عليهم الشارع حث مإما القارب لن إليه،

يقششف أن أراد لمششا طلحة لبي وسالم عليه الله صألى لقوله
تآعيينهششم عششدم فارق وبه القربين في تآجعلها أن أرى بيرحاء

بخلف الشششارع عينششه مإصششرفا لهذه أن على الزكاة نحو في
المنقول على أغنياء كلهم كانوا أو أقاربه فقدت ولو الوقف
كششذا لفلن غلتششه مإششن ليصششرف قششال أو السششبكي للتاج خلفا

كمششا المسششلمين مإصالح في المإام صأرفه باقيها عن وساكت
ابششن واعتمده آخرون مإتقدمإون. وقال جمع ورجحه عليه نص

أخشذا الموقشوف ببلشد أي والمسششاكين للفقراء يصرف الرفعة
ومإششن إليهششم بصششرفه القائششل الظهر مإقابل على تآرجيحه مإن
عششن الزكششاة نقل مإنع > قياس254<ص:  الزركشي قال ثم

إذا المإششام أمإششا الموقششوف، بلششد فقراء عن مإنعه بلدها فقراء
لقاربه ل للمصالح فيصرف الخر مإنقطع وقف

علششى يقششرأ على) مإن كوقفته الول مإنقطع الوقف كان ولو(
أو الن وقفتششه بخلف حششي وأبششوه أبششي قششبر علششى أو قبري

وصأششية فششإنه مإوتآي بعد قبري على يقرأ مإن على مإوتآي بعد
فل وإل صأششح قششبره وعششرف أجيششز أو الثلششث مإششن خششرج فإن

ثششم ساششيبنى مإسششجد علششى لي) أو سايولد (مإن على وكوقفته
لتعششذر الول بطلنششه) لبطلن (فالمششذهب مإثل الفقششراء علششى

مإششن يتلقششى قلنششا وإن فرعششه بعششده ومإششن حششال إليشه الصرف
لنششه قطعششا، بطششل مإصششرفا الول بعششد يششذكر لم ولو الواقف
ومإششن أولدي علششى وقفششت قششال ولششو والخششر الول مإنقطششع
وجعششل الموجششودين علششى ففصششله أفصله مإا على لي سايولد
وأعطي جاز له سايولد لمن عقب بل مإنهم مإات مإن نصيب

يشؤثر ول فقشط عقشب بل مإنهم مإات مإن نصيب له ولد مإن
التفصيل لن لي، سايولد ومإن أولدي على قوله: وقفت فيه



(كشوقفت الوساششط) بالتحريششك (مإنقطششع أو) كان( له بيان بعده
علششى ثششم أو الفقششراء ثششم عمششرو عبششد ثم) على أولدي على

شرط أو وصأف في تآردد يضر ل أنه يعلم وبه (رجل) مإنهم
ل لنششه تآعيينششه، علششى بعششده أو قبله قرينة قامإت مإصرف أو

هششو كمششا وجششه كششل مإششن البهام كان إن إل النقطاع يتحقق
(ثششم) علششى ذلششك فششي صأريح فتاويهم في الئمة وكلم واضح

.ومإششآل حششال المصششرف صأششحته) لوجششود فالمششذهب (الفقششراء
وبحششث الخر مإنقطع كمصرف النقطاع تآوساط عند ومإصرفه

كالمثششال مإعينششا كششان بششأن انقطششاعه أمإششد عرف إن مإحله أن
الول مإششوت بعششد صأششرف الثاني المثال في كرجل وإل الول
في ذكرتآه كلم وفيه ذكر فيما كالفقراء المتوساط بعد لمن

 الرشاد شرحا
أو مإصششرفه يششذكر ولششم (وقفت) كششذا على) قوله اقتصر ولو(

(فششالظهر جماعششة علششى كششذا كششوقفت مإتعششذرا مإصششرفا ذكششر
فإذا المنافع تآمليك يقتضي الوقف لن لله، قال بطلنه) وإن

كعلششى المصششرف جهالششة لن و، كالبيع بطل مإتملكا يعين لم
تآبطلشه اللشه ششاء مإشن أو الوقشف عنشد يعينه ولم شئت مإن

للمسششاكين، وصأششرف بثلششثي أوصأششيت صأششح أولى. وإنما فعدمإه
أوساششع لنها و، عليهم الطلق فحمل لهم الوصأايا غالب لن

نششوى لششو أنششه الذرعششي وبحششث والنجششس بششالمجهول لصششحتها
قششال لشو بشأنه الغزي ورده صأح ظاهرا به واعترف المصرف

لفششظ مإششع تآششؤثر إنمششا النيششة لن يصح لم زوجته ونوى طالق
يؤخششذ ومإنششه أصأششل المصششرف على يدل هنا لفظ ول يحتملها

<ص: قبششل مإعينششا نششويت واحششد أو جماعششة فششي قال لو أنه
 مإتجه > وهو255

يضششاهي ل (تآعليقششه) فيمششا يصششح ول يحششل ل يجششوز) أي ول(
لنششه كذا، على وقفت) كذا فقد زيد جاء إذا (كقوله التحرير

عليششه للموقششوف أو تآعششال اللششه إلى الملك نقل يقتضي عقد
وقف فداري مإت كإذا بالموت تآعليقه نعم والهبة كالبيع حال
وقفتهششا قششد أني فاعلموا المعنى إذ وقفتها فقد أو كذا على

تآعليشششق إنششششاء الول أن والفشششرق وقفتهشششا مإشششت إذا بخلف
ذكششره مإحششض وعششد لنششه باطششل وهششو إنشششاء تآعليششق والثششاني

السبكي. 
علشى عرضشه لشو ثشم ومإشن كالوصأشية كان بالموت علق وإذا

الحششق بششأن المششدبر وبيششن بينششه ويفششرق رجوعششا كششان الششبيع
بنحششو إل عنه الرجوع يجز فلم أقوى العتق وهو به المتعلق



القاضشي عششن الزركششي ونقششل عليشه العرض نحو دون البيع
جششاز بششالموت عليششه للموقششوف إعطششاءه وعلششق نجششزه لو أنه

مإششا أمإا يظهر، فيما أيضا كالوصأية فهو وعليه انتهى كالوكالة
مإسشجدا هشذا وقفشت فقشد رمإضشان جاء كإذا التحرير يضاهي

 كالعتق حينئذ لنه الرفعة، ابن بحثه كما يصح فإنه
الرجششوع فششي لغيششره أو الخيششار) لششه (بشرط وقف) شيئا ولو(

بوصأششف مإنششه شششيء تآغيير في أو شاء مإتى بيعه في أو فيه
الصحيح) (على (بطل) الوقف ذلك نحو أو نقص أو زيادة أو

بالشششرط العتشق يفسششد لشم وإنمشا والهبشة كشالبيع أنه مإر لما
إن قششال بششل السششبكي واعتمششده القفششال قششاله كمششا الفاساششد

الشارع لتشوف السراية على مإبني لنه مإعروف، غير خلفه
فششإن التآششراكا بخلف لملكششه الواقششف أنششه) أي (والصأششح إليششه

مإنهششا بشششيء يعمششل ل أوقششافهم > فششي256<ص:  شروطهم
فيتعششذر المششال لششبيت أرقششاء لنهم المتأخرين، أجلء قاله كما

ويششأتآي العارية أول مإر مإا على لنفسهم ببيعهم حتى عتقهم
لم وإن تآناولها المال ببيت حق له فمن وحينئذ العتق أوائل
وأول الششدمإيري قال له فتفطن باشر وإن فل ل ومإن يباشر

قطششز ثششم المنصور ابنه ثم الصالحي أيبك الدين عز التآراكا
بيبرس الظاهر ثم
أو كسششنة كششذا إل أو يششؤجر) مإطلقششا ل أن بشرط وقف إذا(

أن شششرط وكششذا مإتجششوه نحششو مإششن يششؤجر ل أن أو شششهر
إليششه مإلششت كمششا عليششه العمارة وتآكون يسكن عليه الموقوف
الضششرورة حالششة غيششر (اتآبششع) فششي الفتاوى في أدلته وبسطت

لمششا وذلششك الشششرع تآخالف لم التي شروطه (شرطه) كسائر
كشششرط الشششرع خششالف مإششا المصششلحة: أمإششا وجششوه مإششن فيششه

بششه أفتى كما يصح فل مإثل أي المدرساة ساكان في العزوبة
مإن أي والجماع والسنة للكتاب مإخالف بأنه وعلله البلقيني

يصششح ل قششوله مإششن ويؤخششذ. العزوبة وذم التزوج على الحض
لششو فيمششا أيضششا صأششحته عششدم الوقششف صأششحة لعششدم المستلزم

قششول وأمإششا مإنهششم يسششلم مإششن إل أولده علششى كششافر وقششف
بششأن تآششوجيهه أمإكششن وإن فبعيششد الشرط ويلغو يصح السبكي
عليششه يعششول ل خيششال بينهمششا فششرق وتآوهم كالساتثناء الشرط
بششدون انتفششاعه تآعششذر لششو عليششه الموقوف أن الذرعي وبحث

يمكنه بأنه ورد الوقف، امإتناعها شرط أبطل كسوق الجارة
الظششاهر علششى بنشاء يعيرهشا وأن آخشر وجشه مإن بها ينتفع أن
الجارة مإن مإنع إذا العارة عليه للموقوف أن المطلب في



عليهششم الموقششوف مإنششع وإذا أيضششا مإنها الواقف يمنعه لم مإا
بحششق تآهششايؤا مإعششا فيششه كلهششم ساششكناهم يمكششن ولششم الجششارة
فششي هششو مإششن علششى الحيششوان للبتداء. ونفقششة ويقرع السكنى

يتششم بهششا لن المهايششأة، وجششوب الرفعششة ابششن وبحششث نششوبته
المسششتحق يلششزم ل بششأنه السششبكي واساششتبعده الواقف مإقصود
ابن بأن الذرعي وأجاب بإباحتها تآم الواقف وغرض السكنى
ذو يتخير ثم المهايأة أصأل إيجاب بل إيجابها يرد لم الرفعة
الصأششحاب أطلقه الذي لكن وعدمإها. قال السكنى بين النوبة

ولششو عليهششا الممتنششع يجششبر ل وأنششه المهايششأة الوقف لهل أن
حالششة بغيششر وخششرج انتهششى يبعششد لششم المعانششد يجششبر أنششه قيششل

أن شرط وقد الولى مإستأجر غير يوجد لم لو مإا الضرورة
أكششثر يقيششم ل الطالب أن أو سانة مإن أكثر لنسان يؤجر ل

شششرطه فيهمششل الثانيششة السنة في غيره يوجد ولم سانة مإن
يريششد ل أنششه الظششاهر لن السششلم، عبششد ابششن قاله كما حينئذ

إل تآششؤجر ل أن المشششروط الششدار انهششدمإت ولو وقفه تآعطيل
مإششا ثانيششا تآششؤجر ل أن أو عقششد علششى عقد يدخل ل وأن كذا

بششأن النهششدام علششى أشششرفت أو شششيء الولى مإدة مإن بقي
كالسششكنى الواقف قصده الذي الوجه مإن بها النتفاع تآعطل

بششأجرة فتششؤجر ذلك مإن أكثر بإيجارها إل عمارتآها تآمكن ولم
يتسششامإح إذ الطويلششة المششدة الجرة تآعجيل فيها مإراعى مإثلها
سانة كل إجارة في به يتسامإح ل بما الجرة في ذلك لجل
تآقششويم إن السششبكي قششال وقششد مإشششاهد هششو كما حدتآها على

ويسششتظهر لششذلك فليحتششط أي صأششعب مإسششتقبلة مإششدة المنافع
فقششط بالعمششارة بقششي مإششا بقششدر الجششرة > لتلششك257<ص: 
ذلششك وفششي المستحق مإصلحة ل الوقف مإصلحة فيها مإراعيا
كتششابي فششي مإراجعتششه عششن يسششتغنى ل مإششا مإششع بينتششه بسششط

مإنششع في العقود تآعدد أن ويجب الوقاف إجارة في التآحاف
بششه أفششتى كذا الساتئناف مإنع شرط وإن مإثل سانة مإن أكثر
فجششوزوا عصششره وأئمششة رزين ابن تآلميذه وخالفه الصلحا ابن
إجششارتآه تآجششوز ل وغيششره الذرعششي وقول واحد عقد في ذلك
بالكليششة الوقششف ينفسششخ بهششا لن عمششارتآه، لجششل طويلة مإدة
هششو إنما الواقف غرض لن يصح، ل بل نظر فيه بمكة كما
إذا (أنشه و) الصأح( مإر كما ظاهرا تآملكه وإن عينه بقاء في

كالشششافعية) وزاد بطائفة اختصاصأه المسجد وقف في شرط
(اختششص) بهششم شششيئا يششزد لم أو مإثل فللمسلمين انقرضوا إن
هذا كره وإن لغرضه رعاية غيرهم به يعتكف ول يصلي فل



أجرتآشه لزمإشه بمتشاعه ششغله مإشن أن بعضشهم وبحث. الشرط
المنفعششة ل به ينتفعوا أن هو مإلكوه الذي إذ نظر وفيه لهم
فششي ومإششر الموقششوف لمصششالح صأرفها فالوجه واضح هو كما

ولششم ذكرهششم مإششن انقرض ولو بهذا تآعلق مإاله الموات إحياء
جششواز ويظهششر نظششر فيه ؟ يفعل ذا ففيما أحدا بعدهم يذكر

انقطششاع يريششد ل الواقششف لن بششه، المسششلمين ساششائر انتفششاع
رأيششت ثشم أحششد مإششن بشه أولشى المسلمين مإن أحد ول وقفه

إذا والربششاط) والمقششبرة (كالمدرساششة ذلششك بحششث الساششنوي
إليهم هنا النفع لعود قطعا بهم تآختص فإنها بطائفة خصصها
مإسششجد فششي كهششي المسجد ذلك في صألتآهم فإن ثم بخلفه

 خلفه فيها فيجري كالمسجد المقبرة وقيل آخر
لقراءة بمسجد مإنبر وضع يجوز ل أنه بعضهم فرع) أطلق( 

> وهششو258<ص:  وعليششه لششه الوقششف فيبطششل علم أو قرآن
وضعه جاز وإل وقت في ولو المصلين على ضيق إن مإتجه
أعلششى هنششا النفششع لن أولششى بل الشجرة وغرس البئر كحفر
فششي عليششه الكلم مإع بسطته ذلك في كلم وللرافعي وأجل
الغصششب فششي بعضششه ومإششر المساجد أحكام في العباب شرحا

(فمششات الفقششراء) مإثل (ثششم شخصين) كهششذين على وقف ولو(
الخششر)، إلششى يصششرف نصششيبه أن المنصششوص فالصأششح أحدهما

يوجششد ولم جميعا انقراضهما للفقراء النتقال في شرط لنه
وبحث قبلهم ذكره لمن تآعين بنصه إليهم الصرف امإتنع وإذا

مإعينيششن لثلثة وقفه ريع مإن يصرف أن شرط فيمن بعضهم
الثششاني ثششم أحدهم فمات لولدهم بعدهم مإن ثم مإعينا قدرا

الثششالث مإششات فششإذا الوساششط مإنقطششع لمصششرف فيهمششا صأششرف
الميششت نصششيب انتقششال ومإحششل قششال لولده كل مإعلوم صأرف
يفصششل لششم إذا المتششن فششي المششذكور أي مإعششه ساششمي لمششن

والمششدركا كلمإهششم إذ بعيششد وهششو كششل. انتهششى مإعلششوم الواقف
إلششى مإششات مإن كل نصيب انتقال فالوجه الفرق لعدم يشهد

فقششد بعششد إل شششيئا للولد يجعششل لم لنه الثلثة، مإن الباقي
ثششم ولششده على وقف فيمن والروياني الماوردي وذكر الثلثة
شششيء ل أنششه ورثتششه أحد وهو ولده فمات الفقراء ثم ورثته

أفششتى وبششه الورثششة لبقيششة والبششاقي للفقششراء حصششته بششل لششه
أطلق. واعترض أو شرطها إن بالسوية بينهم ويكون الغزالي
أيضششا للبقيششة صأششرفها المتن قياس بأن للفقراء حصته صأرف

واضششح هششو كمششا ذلششك المتششن قياس وليس نظر كليهما وفي
حدث أو فقير وهو الفقراء على وقف فيمن مإر مإا وقياس



ل الجهششة ثششم المقصود بأن يفرق قلت فإن يدخل أنه فقره
لعلشه مإيشت (قششوله: حشق الملحظ وإنما لذلك أثر ل قلت هنا

يششدخل المتكلششم > أن259ه.) <ص:  إلششخ. ا بششان لششو مإا بقي
هنششا يششأتآي ل الصأششول فششي فيه خلف على كلمإه عموم في

عمششرو ثششم زيششد كعلى رتآبهما لو مإا بشخصين وخرج للقرينة
كمششا لبكششر صأششرف زيششد ثششم عمرو فمات الفقراء ثم بكر ثم

ول بانقراضششه مإشروط إليهم الصرف لن الزركشي، اعتمده
يسشتحق لشم أول بمششوتآه وعمششرو عمرو، بعد رتآبه لكونه نظر
أولدهششم انقرضششوا فششإذا أولدي علششى وقفششت قششال ولششو شيئا

كأصأششلها، الروضة في كما الوساط مإنقطع كان الفقراء فعلى
انقراضششهم شششرط وإنمششا شششيئا الولد لولد يشششرط لششم لنه

مإمنششوع دخولهم على قرينة هذا أن وادعاء غيرهم لساتحقاق
فانششدفع هنششا بهششا يعمششل ل وهششي ضششعيفة قرينة هي وبفرضه

وبششأن الكتششاب مإششن هششذا وإنمششا يقصششد ل النقطاع بأن تآأييده
 القفال قاله كما مإعتبر الواقفين مإقاصأد إلى النظر

اتآبششع مإسششتحقيه أو وظششائفه مإعششاليم مإقششادير فششروع) جهلششت(
ساششوى عششادة لهششم يعششرف لششم وإن تآقششدمإه مإششن عادة ناظره
فششي فيجتهششد بينهششم بتفاوت الغالبة العادة تآطرد أن إل بينهم

مإنهششم الشششعائر أربششاب يقدم ول إليها بالنسبة بينهم التفاوت
النششاظر غيششر يششد في الموقوف يكن لم إن هذا غيرهم على
به يصرحا كما غيره حصة قدر في بيمينه اليد ذو صأدق وإل

فششإن بيمينه صأدق يد ولحدهم شرطه في تآنازعوا لو قولهم
> نظيششر260<ص:  الواقف لقرباء صأرف مإصرفه يعرف لم
فظهششر الوقششف هششذا فششي لششه حششق ل بششأنه أقششر ومإن مإر مإا

أنششه السششبكي التاج قاله كما فالصواب بخلفه الواقف شرط
العلمششاء علششى الواقششف شششرط يخفششى بإقراره. وقششد يؤاخذ ل

ل فقشال فتشاويه فشي والشده لشذلك وساشبقه العوام عن فضل
شششرطه اتآبششاع يجششب بل الواقف لشرط مإخالف بإقرار عبرة
مإششع لششه احتمششال ل كشان إن القششرار ثششم ظاهرا أو كان نصا

شششرط ومإششن الشششرع، لمخششالفته إلغششاؤه وجششب أصأششل الشرط
وآخششذناه مإا احتمال له كان وإن الشرع يكذبه ل أن القرار

أي فيششه المإششر يحمل بل غيره حق في حكمه يثبت ولم به
يقبششل بششأنه غيششره وأفششتى انتهششى الواقششف شششرط علششى الغير

مإنششه بعضششهم: ويؤخششذ قششال حياتآه مإدة نفسه حق في إقراره
المقششر يعلششم لششم حيششث ذلك أن شهبة بن البدر به أفتى مإا

أوخششذ وإل بششالوقف اختصاصأششه فششي الصششريح الواقششف شششرط



الششششاهدة البينشششة وتآكشششذيب الوقشششف رد لتضشششمنه بشششإقراره
الواقششف يكون أن إل له للمقر يثبت ل ذلك ومإع باختصاصأه

لشششرط جهله دعواه وتآقبل المقر عن انتقاله بعد له شرطه
يحكشم لشم مإشا لحقشه المبطشل القشرار عشن ورجوعه الواقف

ه للمقشر به حاكم الوقشف راد رجشوع صأشحة مإشن مإشر لمشا ل
ولشو ؟ احتمشال بشرده فكيف برده حاكم يحكم لم مإا صأريحا
كششانت عمششا فششزادت لهششم غلتها وجعل قراء على أرضا وقف
كمششا أنصششبائهم بنسبة الزائد اساتحقوا الواقف زمإن في عليه
علششى دارا وقششف لششو المششاوردي بقول وأيده بعضهم به أفتى
الثلششث ولعمششرو النصششف مإنهششا لزيششد أن علششى وعمششرو زيششد

بينهمششا الفاضل السدس ويرجع أساهم خمسة على اقتسماها
ونششازعه خمسششاها ولعمششرو أخماساششها ثلثشة لزيششد فيكون بالرد

عليهمششا يرجششع أنششه يتجششه الششذي بششأن السششدس فششي البلقينششي
فيششه، الوقف بطلن يتجه الذي بل نظر وفيه بينهما بالسوية

الول مإنقطع له بالنسبة لنه
المطششرد العششرف فيه اتآبع شرطه الواقف أجمل تآنبيه) حيث(

مإقاصأد إلى أقرب كان مإا ثم شرطه بمنزلة لنه زمإنه، في
فششي امإتنششع ثششم ومإششن كلمإهششم عليششه يششدل كمششا الششواقفين
المششاء ونقششل الشششرب غيششر الطششرق علششى المسبلة السقايات

المطرد العرف اعتبار بعضهم كلم وظاهر للشرب ولو مإنها
المقلششوب، بالساتصششحاب عمل أي بششه فيعمل شيء في الن
بششه العمل يقرب وإنما الواقف زمإن في وجوده الظاهر لن

الجششزاء قراء عن اساتفتيت وقد الولين مإن كل انتفى حيث
إذا الشششعائر أربششاب فششي يششدخلون هششل بالصششوفية المسششميين

مإع مإر وفيما هنا تآقرر مإا بحاصأل فأجبت ؟ تآقديمهم شرط
الواقششف زمإششن فششي مإطششرد عرف عرف إن أنه عليه الزيادة

وإل فششالكثر اختلششف فإن النظار عمل به عملنا به علم وقد
هنششا بالشششعائر المششراد ليس أنه وهو القرائن عليه دلت فبما

شششرطه إلغاء عليه يلزم لئل الدين علمإات مإن الية في مإا
لشششمول الوظششائف أربششاب جميششع يششدخل بششذلك تآفسششيرهم إذ

وظششائف ثششم أن شششرطه بششه صأششرحا والذي لها الدين علمإات
المششراد أن فتعيششن تآسششماه ل ووظششائف شششعائر أرباب تآسمى

أو الوقششف نفششع علششى بوضششعها أعمششالهم تآعششود مإششن هنششا بهم
نحشو بخلف كذلك ليست جزء في قراءة ومإجرد المسلمين،

مإخالفششة لبعضششهم وأوقششع وجاب ومإشد وناظر وطلب تآدريس
نحششو حرمإششة بعضشهم قررتآه. وبحششث مإا والوجه هذا بعض في



وأن كششثر وإن المسششجد مإطهرة مإاء في وساخ وغسل بصاق
ول الواقششف مإششراد وجهششل رمإضششان فششي بششه للفطششر وقف مإا

> ولششو261<ص:  المسششجد فششي لصششوامإه يصششرف لششه عرف
مإنششه بششه الخششروج يجششوز ول وأرقششاء أغنيششاء ولو الغروب قبل

بمششن يتقيد ل أنه والوجه انتهى والتخصيص التفضيل وللناظر
يتقيششد ل وهششو الفطار فضل حيازة القصد لن المسجد، في

مإسششتعير مإششن رهششن شششرط ويجوز وتآبعوه القفال قال بمحل
بششه وألحششق رده علششى ليحمله مإنه الناظر يأخذه وقف كتاب

فششي وذكششروا حقيقتهمششا مإنهمششا المششراد فليششس ضششامإن شششرط
الوظششائف عششن النششزول علششى العششوض أخششذ يجوز أنه الجعالة

أبششرأ قد كان وإن دفعه بما رجع النزول بطلن بان إن نعم
مإقابلششة فششي وقششع البراء لن قال، بعضهم به أفتى كما مإنه

م الوظيفشة اساشتحقاق ا فهشو تآحصشل ول عشن صأشالحه لشو كم
لنششه باطششل، فالصلح حالة خمسة على مإؤجلة دراهم عشرة

فل يحل ل وهو الباقي حلول مإقابلة في الخمسة مإن أبرأه
المششذكور الصششلح لن نظششر، قياساششه وفششي انتهى البراء يصح

انتفى فإذا الحلول مإقابلة في البراء كون لشتراط مإتضمن
ل ذلششك شششرط يقششع لششم مإسششألتنا وفي البراء انتفى الحلول
وذلششك مإسششتقل مإبتششدأ البششراء وقششع وإنمششا ضششمنا ول صأششريحا
صأششحة مإقابلششة فششي قششوله: صأششدتآه يقبل ل وأنه التبرع يقتضي
علششى قرينششة بششه فتصششريحه رجششع عنه ساكت لو لنه النزول،
مإن فالبراء وإل المعطي تآلف بعد إبراء في والكلم التبرع،
آخششر النششاظر فقرر وظيفة ذو مإات ولو اتآفاقا باطل العيان

كمششا التقريششر فششي ذلششك يقششدحا لششم لخششر عنها نزل أنه فبان
بششذلك علمششه مإششع قششرره لششو بششل ظاهر وهو بعضهم به أفتى

مإششن بششد ل إذ ضششعيف ساششبب النششزول مإجششرد لن فكششذلك،
المقرر.  فقدم يوجد ولم إليه الناظر تآقرير انضمام
وسالم عليه الله صألى النبي على الوقف في بعضهم وأفتى

أو فقششط الشششريفة حجرتآششه لمصششالح يصرف بأنه له النذر أو
ل غيبششة لحاجششة عنهششا غششاب بهششا مإقيششم أعطي بلد أهل على

النششذر فششي تآششأتآي والولششى انتهششى عرفششا إليهششا نسششبته تآقطششع
بزيادة. 

على وقفت قوله( اللفظية الوقف أحكام فصل) في(     
العطاء الكل) في بين التسوية يقتضي أولدي وأولد أولدي
إنهششا العبششادي وقول الجمع لمطلق الواو لن المعطى، وقدر



أكششثر عششن المششاوردي نقلششه > وإن262<ص:  شششاذ للششترتآيب
العطششف، لمجششرد واو في مإحله قيل ثبوتآه وبفرض الصأحاب

للفقششراء الصششدقات {إنمششا فششي كمششا للتشششريك الششواردة أمإششا
أل وإدخال انتهى للترتآيب ليست أنها خلف والمساكين} فل

مإا زاد) على (لو و للتسوية (وكذا) هي جمع أجازه كل على
بعششد (بطنششا أو) زاد (، فيششه تآخصششيص ل تآناساششلوا) إذ (مإا ذكر

ذلششك بعد والرض{ في كما مإع بمعنى تآأتآي بعد لن بطن)،
النقطششاع وعششدم وللساششتمرار قول، على ذلك دحاها} أي: مإع

واعششترض تآناساششلوا مإا كقوله فهو الخر مإنقطع يصير ل حتى
مإوضششوعة بعششد صأششيغة لن للششترتآيب، أنهششا علششى الجمهور بأن

فششرق وأي الششترتآيب مإعنششى هو وهذا الول عن الثاني لتأخير
أصأششرحا بعششد لفظ أن السانوي زاد فالعلى العلى وبين بينه
لنششص مإخششالف خطششأ بششأنه ورد والفششاء ثششم، مإن، الترتآيب في

القششرآن الششذكر} أي: قبششل بعششد مإششن الزبششور فششي كتبنا {ولقد
تآششأخر ول فيه تآقدم ل قديم تآعالى الله كلم فكل وإل إنزال

مإششن ذكرنششا مإششا مإششع زنيششم} أي: هششو ذلششك بعششد {عتششل ونششص
بمعنششى بعششد لساتعمالهم العرب ولكلم زنيم القبيحة أوصأافه

أن الطلق فششي يششأتآي مإششا هنششا مإششا ففششارق الول وعلششى مإع،
بششه تآقششع طلقششة قبلهششا أو قبل أو طلقة، بعدها أو بعد طلقة
بششأن مإوطوءة في مإتعاقبتان وثنتان مإوطوءة غير في واحدة

وتآعقيبششه التسششوية فششي صأششريح هششو مإششا عليششه تآقششدم هنششا مإششا
تآششأتآي أنهششا مإششر لمششا الششترتآيب فششي صأششريحا ليششس بالبعديششة

يفيششد مإششا قبلهشا فليششس ثششم وأمإشا النقطشاع، وعدم للساتمرار
العلششى فششارقت وبهذا بعد مإن المتبادر هو بما فعمل تآسوية

(علششى قششال) وقفتششه ولششو(الششترتآيب.   في صأريح لنه فالعلى،
أو) قششال تآناساششلوا مإششا أولدهششم ثششم أولدي، أولد ثششم أولدي،
<ص: فششالعلى العلششى أولدي وأولد أولدي (علششى وقفتششه

كمششا فششالول) بششالجر (الول أو فششالقرب، > أو) القششرب263
علششى عليششه ثششم لدللششة للششترتآيب)، (فهو قبله مإما بدل بخطه

{ثششم تآعششالى كقششوله مإششؤول ذلك يخالف مإما ورد ومإا الصأح،
صأششفة المقششدر أنشششأها علششى عطف هو زوجها} إذ مإنها جعل

الولششى الجملششة على عطف هو ساواه} إذ {ثم وقوله لنفس
الهدايششة، علشى دام مإعنشاه اهتشدى} إذ {ثشم وقشوله الثانيششة ل

فيششه الحكششم لترتآيب ل الخبار لترتآيب فيها ثم بأن، والجواب
في يذكره لم فيما به وعمل الثانية في به ولتصريحه نظر،

المتقدمإششة بالصششفة التعميششم يقتضششي تآناساششلوا مإششا لن الولى،



مإنششه أقششرب بطششن مإن أحد وهناكا لبطن يصرف ل أن وهي
فششي قيششد تآناساششلوا مإششا أن وأصأششلها كالروضششة كلمإششه وظششاهر
في قيد أنه جمع به صأرحا الذي لكن وجه وله فقط الولى
فششي الششترتآيب اقتضششى إحششداهما مإششن حششذفه فإن أيضا الثانية

حيششث الخششر مإنقطع بعدهما ويكون فقط المذكورين البطنين
علشى وقشف لششو أنشه السششبكي وبحششث آخششر مإصشرفا يذكر لم

ولششد ول ولششده فمششات بنتششه ولد ولد ثم أخيه، ولد ثم ولده،
اساتحق.  ولد لخيه حدث ثم لخيه،

وقششف أنششه فششي مإثل والثششاني الول، البطششن فششرع) اختلششف(
بينششة > ول264<ص:  المقششادير فششي أو تآشششريك، أو تآرتآيششب،
بينهششم قسششم غيرهششم يششد أو أيششديهم فششي كان إن ثم حلفوا،

إن النششاظر وكششذا قششوله فششالقول بعضششهم يد في أو بالسوية،
ثششم مإصاريف على وقف فيمن البلقيني وأفتى يده في كان

بأنهششا فضششلة وبقيششت فعمششر لعمششارة الوقششف واحتششاج الفقششراء
علششى قششدمإها الواقف لن المصاريف، لتلك تآجمد لما تآصرف

علششى الوقششف فششي الولد مإششن يششدخل) الرقششاء ول(الفقششراء. 
لششو مإششا بخلف الخنششثى فيهم ويدخل يملكون ل لنهم الولد،

> نصششيبه265<ص:  يوقف أنه يظهر لكن بناتآي أو بني قال
خيششار قبيششل يششأتآي مإششا قيششاس قلت فإن اتآضح لو له المتيقن
شششيء ل أربششع مإنهششن أساششلم كتابيششات ثمششان فششي النكششاحا

يوقششف ل أنه الزوجات هن الكتابيات أن لحتمال للمسلمات
فلششم بمششوتآه تآعششذر ثششم التششبين بششأن يفرق قلت هنا شيء له

مإمكششن التششبين فششإن هنششا بخلفششه لششذلك حينئششذ الوقششف يمكن
نعشم ظشاهر هو كما حربيين ولو والكفار إليه، الوقف فوجب
الولد) (أولد ول إساششلمإه علششى دخششوله وقششف ينبغششي المرتآد

والنوعشششان الولد)، علشششى الوقشششف (فشششي والنشششاث الشششذكور،
صأح ولهذا حقيقة ولدا يسمى ل لنه الصأح)، (في مإوجودان

أولد > وكششذا266<ص:  ولده ولد بل ولده هو مإا يقال أن
اللفششظ يحملششوا لششم إنما وكأنهم الولد أولد في الولد أولد
ه المتكلشم إرادة شرطه لن أيضا، مإجازه على تآعلشم ولشم ل
عبرة ل أنه سالمنا ولو دخولهم اتآجه علمت لو ثم ومإن هنا

الوقششاف فششي المراعششاة الولد أقربية وهو مإرجح فهنا بإرادتآه
المششوالي، علششى الوقف في يأتآي مإا فارق وبه فرجحته غالبا

م إذا أمإا إرادتآهم، عند بدخولهم قطع خيران ابن رأيت ثم ل
عليششه فيحمششل الولششد ولششد إل الولششد علششى الوقششف حششال يكن

إليه صأرف ولد له حدث إن نعم اللغاء عن له صأونا قطعا



لتعششذر كششان إنمششا إليهششم الصرف لن الوجه، على أي: وحده
بعيششد يشششتركان أنهمششا بعضششهم وبحششث وجششدت وقششد الحقيقششة

ولششد إل لششه وليششس أولدي علششى قال لو أنه الذرعي وبحث
مإششا والوجششه نظششر، وفيششه الجمششع لقرينششة يدخل أنه ولد وولد

يحتمششل الجمع وقرينة الولد به يختص أنه إطلقهم به يصرحا
الولششد فششي يششدخل ول الولد مإن له يحدث مإن لشمول أنها

 يستلحقه أن إل بلعان المنفي
علششى الوقششف (فششي وبعيششدهم البنششات) قريبهششم أولد وتآششدخل(

هششذه مإششن كششل الولد) لصدق وأولد والعقب والنسل، الذرية
إلششي ينسششب مإششن (علششى يقششول) الرجششل أن (إل بهششم الربعة

ليسششوا بنششاتآه وأولد الهاشششمية مإثل هاشششمي وهششو أو مإنهششم)،
بششل إليششه ينسششبون ل حينئششذ لنهششم حينئششذ، يدخلون فل كذلك

رضي الحسن في وسالم عليه الله صألى {وقوله آبائهم إلى
المششرأة أمإششا خصائصششه، ساششيد} مإششن هششذا ابنششي أن عنششه اللششه

لن البنششات، أولد دخششول يمنششع ل > ذلششك267<ص:  فقولها
علششى مإحمششول هششو إذ للحتراز ل الواقع لبيان فيها النتساب
ينششافي ل هششذا أن يعلششم وبششه الشششرعي ل اللغششوي النتسششاب

النسششب فششي والبششن الم بيششن مإشاركة ل النكاحا في قولهم
وإنمشا ولشدا يسشمى ل لنششه الوقشف، عنشد الحمشل يششدخل ول

بعد علوقه الحادث كالحمل انفصاله بعد مإا غلة مإن يستحق
خلفشا انفصشاله بعشد مإشا غلشة مإشن يسششتحق إنما فإنه الوقف

تآميششم، بنششي بخلف بنششاتآه يشششمل ل زيششد وبنو فيه نازع لمن
يبعششد ل كلمإششا الوصأششية في الل في وذكرا للقبيلة اسام لنه

هنا.  مإجيئه
إلششى نصششيبه انتقل مإات ومإن الوقاف كتاب في فائدة) يقع(

أن وظششاهره المسششتحقين الوقششف أهششل مإششن درجتششه في مإن
عه علشى فيحمشل تآأكيد ل تآأسايس المستحقين المعشروف وض

مإششن بالساششتحقاق حقيقششة التآصششاف مإششن الفاعششل اساششم فششي
حملششه يصششح ول نصششيبه إليششه ينتقششل مإششن مإششوت حال الوقف

المسششتقبل، فششي ولششو الساتحقاق يراد بأن أيضا المجاز على
عليششه فيلششزم هذا إفادة في كاف الوقف أهل مإن قوله لن

خيششر والتأساششيس التأكيششد، لمجرد وأنه المستحقين قوله إلغاء
النصششيب، لفششظ أيضششا فيهششا ويقششع بششه العمششل فششوجب مإنششه

هششل أنه في والمتأخرون المتقدمإون اختلف وقد والساتحقاق
مإششا وهشو لقرينششة مإجششازا المقششدر النصيب يعم مإا على يحمل
الئمششة إجمششاع ينقششل أن السششبكي وكششاد كثيرون جماعة عليه



فششي والقرائششن الصأل، لنه بالحقيقي، يختص أو عليه الربعة
الول ويؤيششد أيضششا كششثيرون وعليششه المنقول وهو ضعيفة ذلك
الدرجة ذا أن واللغة الفقه قواعد إلى القرب السبكي قول

لشششمول عليششه مإوقوفششا يسششمى بغيششره المحجششوب مإثل الثانية
نصششيب لشه كان عليه مإوقوفا كان وإذا قال له الواقف لفظ

هششو إنمششا غيره انقراض على الموقوف إذ بالفعل بل بالقوة
فششي أفششتيت هششذا وعلى عليهم الموقوف في دخوله ل أخذه

مإششن أن علششى فلن، وعششتيقه بنششتيه ثششم مإحمششد على مإوقوف
فشي إحشداهما فتشوفيت للخششرى حصششتها تآكششون مإنهمششا تآوفيت

بششأن وفلن الخششرى عن مإحمد ثم الوقف، بعد الواقف حياة
جعششل لمششا الواقششف أن ويؤيششده الثلششث وللعششتيق الثلششثين لهششا

إحششداهما مإششع انفششرد ربمششا أنششه خشششي مإرتآبتهمششا فششي العششتيق
أن وبيششن آخششره إلششى علششى بقششوله ذلششك فششأخرج فيناصأششفها

ضششعفه تآأخذ بل تآناصأفه لم العتيق مإع انفردت مإتى إحداهما
مإششن يصششدر لم مإا الخلف ذلك مإحل أن الفتاوى في وبينت

<ص: بششالقوة ولششو النصششيب المراد أن على يدل مإا الواقف
مإششا الفتشاوى بعشض فششي ذكششرت رأيتنششي ثشم  هنا > كما268

بششالقوة مإششا علششى يحملن هششل والمشاركة الساتحقاق حاصأله
علششى أو ذريتششه، مإششن أحششدا يحرم ل أنه الواقف لقصد نظرا

فيششه، حقيقششة فيكششون لفظششه مإششن المتبششادر لنششه بالفعششل، مإششا
يسششاعده لششم غرض بمجرد مإدلولها عن تآنصرف ل والحقيقة

ساششوابغ كتابي في حررتآه والذي طويل اضطراب فيه اللفظ،
بعششد شششيخنا إليششه رجششع الششذي وهششو الثششاني الراجح أن المدد

البلقينششي ومإنهششم وآخريششن السششبكي علششى ورد بششالول إفتششائه
الول.  أعني له اعتمادهم

مإعتششق) (وله الوجه على مإوله أو مإواليه)، على وقف ولو(
أو بفتحهششا، وجوبششا أو (ومإعتششق) تآبرعششا عصششبته أو التاء بكسر
الوجششه علششى الششرءوس بينهمششا) باعتبششار (قسششم و صأششح فرعه
ليسششا لنهما ولد، وأم مإدبر يدخل ل نعم لهما السام لتناول

يبطششل) (وقيششل المششوت حششال ول الوقششف حششال المششوالي مإن
أيضششا، ضششعيف وهششو مإجمششل المشششتركا أن على بناء لجماله
بقرينششة مإعششانيه أو مإعنييششه علششى فيحمششل كالعششام أنششه والصأح

إل يوجششد لم ولو احتياطا وقيل عمومإا قيل عدمإها عند وكذا
مإششا علششى شششاركه الخششر طششرأ فإذا قطعا عليه حمل أحدهما

إخششوتآه علششى وقششف لششو مإششا علششى وقاساششه النقيششب ابششن بحثه
عليهمششا المششولى إطلق بششأن زرعششة أبو واعترضه آخر فحدث



مإعنييششه أحششد إرادة علششى القرينششة دلششت وقششد لفظي اشتراكا
مإششراد غيششر الخششر المعنششى فصششار الموجود في النحصار وهو
المتواطئ مإن كل على وإطلقها واحدة فحقيقة الخوة وأمإا

المششولى إطلق بأن > ورد269<ص:  طرأ مإن على فتصدق
ل واحششد شششيء والمششوالة أيضششا، التواطششؤ جهششة على عليهما

الششولء لن اتآحششاده، بمنششع ويششرد المعنشى لتآحشاد فيشه اشتراكا
مإششن للعششتيق وبالنسششبة مإنعمششا كونه حيث مإن للسيد بالنسبة

وقششف ولششو شششك بل مإتغايران وهذان عليه مإنعما كونه حيث
مإواليهم ل سافلوا وإن أولدهم دخل أسافل مإن مإواليه على

ورد أعلششى مإششن مإواليه على وقف لو مإا السانوي به وقاس
مإششوالي فسششموا العششتيق فششروع تآشمل المعتق ولء نعمة بأن

فروعششه بخلف بششالمعتق تآختششص فإنهششا العتششاق نعمششة بخلف
كلحمششة لحمششة {الولء وسالم عليه الله صألى قوله بأن ويرد

المصششرحا بل السيد لعصبة الولء شمول في النسب} صأريح
حيششاتآه فششي لهششم يثبششت الولء أن سايأتآي كما كلمإهم في به

يفيششد مإششا بل النحوي مإدلولها هنا بها المراد (والصفة) وليس
ومإثلششوا مإفششردات أو جمششل)، علششى (المتقدمإششة غيره في قيدا
يتخلشل (مإعطوفشة) لشم يعمهشا مإا بالجمل المراد أن لبيان بها

مإحتششاجي علششى كوقششف الكششل فششي (تآعتششبر طويششل كلم بينهششا
المتششأخرة وكششذا (وإخششوتآي الولد أولد وأحفادي) وهششم أولدي

(بششواو الكل عطف) في إذا (الساتثناء و) كذا(عليها) أي: عنها. 
أن إل أو المحتششاجين، وإخششوتآي وأحفششادي أولدي على كقوله
جميششع فششي المتعاطفات اشتراكا الصأل لن بعضهم)، يفسق

بجششامإع الساششتثناء ومإثلها والشرط، والحال كالصفة المتعلقات
داري بنششي علششى بوقفت للجمل المإام ومإثل الساتقلل عدم

إل بيششتي خششدمإي علششى وسابلت ضيعتي أقاربي على وحبست
الصششفة تآقششدم وأمإا احتاجوا، إن أو أي، أحد مإنهم يفسق أن

جملششة كل لن للكل، رجوعها السانوي فاساتبعد الجمل على
عششن يجششاب وقششد خاصأة الولى مإع والصفة بالصيغة مإستقلة

للكششل تآرجششع فإنهششا المتوساششطة كالصششفة حينئذ بأنها اساتبعاده
بعششدها لمششا بالنسششبة مإتقدمإششة لنهششا المعتمششد، المنقششول علششى

بششه مإثششل مإا أن العماد ابن وادعاء قبلها لما بالنسبة مإتأخرة
والكلم مإتعددة وقوف لنه المسألة، صأورة عن خارج المإام

فيششه مإوجششود للكششل الرجوع مإلحظ إذ مإمنوع واحد وقف في
الساششتثناء فششي هنا قاله مإا إن السانوي قول رده نعم أيضا

ذكششره مإششا بيششن ويفششرق ظششاهر الطلق فششي ذكراه مإا يخالف



عبدي في كلمإهما اقتضاه ومإا > المتوساطة،270<ص:  في
للخير عوده ينو لم إذا أنه طالق وامإرأتآي الله شاء إن حر
مإزيششل إل يزيلهششا فل مإحققشة هنششا العصشمة بشأن إليه يعود ل

الساششتحقاق عششدم الصأششل وهنششا قششوة ل الحتمششال ومإع قوي،
بششالواو أول بتمششثيله وخششرج فتششأمإله دال أدنششى فيششه فيكفششي

الفششاء أو بثششم، العطششف، كششان لششو مإششا بعده فيما وباشتراطها
جمششع قششاله كمششا تآششأخر أي: فيمششا بششالخير المتعلششق فيختششص
مإتششأخرون جمششع واعترضه وأقراه المإام عن ونقله مإتقدمإون

وضششعا جامإع كل أن بجامإع كالواو وثم الفاء أن المذهب بأن
تآخلششل لششو مإششا طويششل كلم تآخلششل وبعششدم ولكششن، بششل بخلف

وأعقششب مإنهششم مإششات مإششن أن علششى أولدي علششى كششوقفت
فنصششيبه النششثيين} وإل حششظ مإثششل {للششذكر أولده بين فنصيبه

المحتششاجين إخششوتآي إلى صأرف انقرضوا فإذا درجته في لمن
شششارحا وبحششث بششالخير فيختششص مإنهم واحد يفسق أن إل أو
فششي وكلمإهما كالمتعاطفة ليست المتعاطفة الغير الجمل أن

فرق.  ل أنه على يدل الطلق
الخششوات فيششه يدخل ل الخوة لفظ أن الرافعي فروع) ذكر(

بوضششوحا ويششرد الششدخول الولد قيششاس أي: بششأن فيششه ونششوزع
فشششمل بالتششاء عنه يتميز له مإقابل ل اللفظ هذا بأن الفرق

وهششو كششذلك مإقششابل لششه فششإن الخششوة بخلف مإعششا النششوعين
لششه كششان {فششإن فششي النششاث ودخششول يشششملهن فلم الخوات

علششى وقششف ولششو لفظششي ل السششدس} قياساششي فلمإششه إخششوة
م بتزوجهشا حقهشا بطشل تآشتزوج لم مإا ولده أم أو زوجته، ول

بخلف واليمششان الطلق فششي كلمإهششم مإششن أخششذا بتعزبها يعد
بصششفة اساششتحقاقها أنششاط لنششه الرمإلششة، بنتششه فششي نظيششره

وبششالتعزب الششتزوج بعششدم > وتآلك271<ص:  وجدت وبالتعزب
ل وأن بنتششه تآحتششاج ل أن غرضششا لششه ولن ذلششك، ينتششف لششم

المنششاوي الشششرف إفتششاء ينششدفع وبهذا حليلته على أحد يخلفه
الشرط بهذا غرضه أن إلى نظرا اساتحقاقها بعود تآبعه ومإن

أخششذا السانوي قول الول ويوافق. بتعزبها وجد وقد احتياجها
مإششا ولششده علششى وقششف لو أنه الطلق في الرافعي كلم مإن
الديمومإششة لنقطششاع يستحق ل افتقر ثم فاساتغنى، فقيرا دام
اللغششوي الوضششع علششى ثششم المششدار بأن ويفرق نظر فيه لكن

بششد ل بششل وحششده له تآأثير ل وهنا الديمومإة بانقطاع القاضي
هنششا الواقششف ومإقصششود مإششر كما الواقفين لمقاصأد النظر مإن

شششيء يخلفششه أن غيششر مإششن غيششر ل بششالفقر الساششتحقاق ربط



الفقششر وجششد فإذا تآتزوج أن إل في تآقرر مإا فارق وبه ينفيه
أوصأششى أو وقششف، ولششو يظهششر، فيمششا اساششتحق الغنى بعد ولو

علششى يزاد ول العرف يقتضيه مإا على للوارد صأرف للضيف
الواقششف شششرطه إن إل حششب لششه يششدفع ول مإطلقا أيام ثلثة

الفششزاري التششاج قششال ل الظششاهر الفقششر فيششه يشششترط وهششل
مإششن جششزء قششراءة له شرط ومإن وغيرهما المراغي والبرهان

انتهششى ونظششرا مإفرقششا ولششو جششزء قششدر كفشاه يوم كل القرآن
أو رمإضششان، فششي بغلتششه ليتصدق قال ولو نظر المفرق وفي

قششال إن نعششم مإثلششه ينتظششر ول بعششده تآصدق ففات عاشوراء
علششى قششال لششو بششأنه واحششد غير وأفتى انتظره لصوامإه فطرا

القراءة حد إن بأنه يسن جمعة كل أبي قبر على يقرأ مإن
مإششا نظيششر بطششل وإل اتآبششع غلششة سانة لكل وعين مإعينة بمدة
دينششار في إل بدينار شهر كل لزيد الوصأية بطلن مإن قالوه
علششق إن بالوصأششية الوقششف إلحششاق يتجششه وإنمششا انتهششى واحششد

ل أنهششا ذكششر فيمششا بطلنهششا ووجششه وصأششية حينئذ لنه بالموت،
وعششدمإها له الوصأية هذه مإساواة ومإعرفة الثلث في إل تآنفذ

صأششحته يتجه فالذي كالوصأية ليس الذي الوقف وأمإا. مإتعذرة
مإششن قششرر إذا النششاظر لن بششوجه، مإحششذور عليششه يترتآب ل إذ

مإثل مإششات فششإذا يقششرأ دام مإششا شششرط مإا اساتحق كذلك يقرأ
الصششورة هششذه أن تآششوهم وعجيششب وهكششذا غيششره النششاظر قرر

كذا ليعمل فلن على هذا وقفت الواقف قال ولو كالوصأية،
وأن للساششتحقاق شششرطا يكششون أن احتمشل الصشلحا ابششن قال

شششك وإن اتآبششع مإراده علم فإن وقفه لجل له تآوصأية يكون
صأششرف عرفششا يقصششد ل فيمششا يتجه وإنما الساتحقاق يمنع لم

شششرط فهششو كششذا يتعلششم أو ليقششرأ، كا وإل مإقابلته في الغلة
جميششع وقفششت فششي الغزالششي وأفششتى يظهششر فيمششا للساششتحقاق

وقفششة وفيششه للششذهن المتبادر لنه بالعقار، يختص بأنه أمإلكي
يصششح مإمششا مإلكششه فششي مإششا جميششع وقف صأحة يتجه الذي بل

ذو يسششتحق ول السششلم عبششد ابششن >  قششال272<ص:  وقفششه
إن المصششنف وقششال اليام بعض في بها أخل كقراءة وظيفة

وإل اساششتحقاقه بقششي حبششس أو كمششرض، لعذر واساتناب أخل
لغيششر اساششتحقاقه أثششر بقششاء فأفهم الساتنابة لمدة يستحق لم

كششل فششي الصلحا كابن السبكي اعتمده مإا وهو الخلل مإدة
كلم ظاهر قيل التعلم بخلف كالتدريس النابة تآقبل وظيفة
مإن بد ل بأنه بعضهم صأرحا لكن الدون اساتنابة جواز الكثر

بنششص فيهششا والعششبرة البطالششة، أيششام غيششر فششي والكلم المثل،



فبعششادة وإل عرفششه الششذي المطششرد زمإنه فبعرف وإل الواقف
ساششنة فششي المعلششم بأن بعضهم وأفتى عليهم الموقوف مإحل

الولششى مإششن لششه يحصششل لششم وإن غيرهششا غلششة مإششن يعطي ل
علششم إذا مإششا علششى مإحمششول ولعلششه ظششاهر، نظششر وفيه شيء
فيه.  الظاهرة حاله قرائن أو الواقف، شرط مإن ذلك

الملك أن الظهر( المعنوية الوقف أحكام فصل) في(     
اللششه إلششى ينتقششل جهششة (أو مإعيششن الموقوف) علششى رقبة في

فجميششع وإل تآعششالى إليششه النتقششال لمعنششى أي:) تآفسششير تآعالى
الحقيقششة بطريششق الحششالت جميششع فششي لششه مإلششك الموجششودات

عششن (ينفششك التوساع بطريق هو فإنما مإالكا سامي إن وغيره
بشششاهد يثبششت وإنمششا > كششالعتق273الدمإيين) <ص:  اختصاص

وهششو ريعه المقصود لن تآعالى، الله حقوق بقية دون ويمين
واختلفهم واليمين، بالشاهد ثبوتآه إطلقهم وظاهر آدمإي حق
ثبششوت أو شششروطه بهششا تآثبششت هششل بالساتفاضششة الثششابت فششي

مإششن أقششوى بششأنه يفششرق وقششد الول، فششي أيضششا شششروطه
للواقف) وفي يكون (فل خلف كل في كان وإن الساتفاضة

للموقششوف (ول فوائده عن مإلكه أزال إنما لنه يملكه، قول
تآملششك بششه يقصششد فيما والخلف كالصدقة، يملكه عليه) وقيل

وكششذا والمقششبرة كالمسششجد، نششص تآحريششر هششو مإا بخلف ريعه
الجششرة وجبششت بأمإتعششة المسجد شغل ولو والمدارس الربط،

مإششر كما ضعيف المسلمين لمصالح بأنها رزين ابن وافتاء له
(يستوفيها مإقصوده ذلك لن عليه)، للموقوف مإلك ومإنافعه(

لششم وإل النظششر لششه كششان وإجششارة) إن بإعششارة وبغيششره بنفسه
المإلكا كسششائر وذلششك نائبه أو الناظر إل الجارة نحو يتعاط
على داره وقف ومإنه ذلك يخالف مإا يشترط لم إن ومإحله

أن علششى أو عليهششم، الموقوف أو الصبيان، مإعلم يسكنها أن
عششن نقششل ومإا الولى، في ساكناها غير فيمتنع أجرتآها يعطي

أساششكنها للشيخ قاعة وبها الحديث دار ولي لما أنه المصنف
نششص الواقششف أن عنششده يثبششت لششم لعلششه أو له، اختيار غيره
عليششه الموقششوف يعمرها ولم خربت ولو الشيخ، ساكنى على

مإا للوقف ليس أنه الفرض إذ للضرورة يعمرها بما أوجرت
الثانيششة فششي اساششتغللها وغيششر المعجلششة الجرة ساوى به يعمر
مإششن النتفششاع نقصششه مإششا عليششه الموقوف يلزم المطلب وفي
مإششن > فيشششتري274<ص:  الحمششام كرصأاص الموقوف عين

مإعيششن علششى مإغروساششة غير أرضا وقف ولو فائته بدل أجرتآه



لشه شششرط أو عليشه الواقشف نشص إن إل غرساها له يجز لم
مإششا يبني ول البناء وكذا السبكي رجحه كما النتفاعات جميع
الوقششف غيششر مإششا كششل أن وعكسششه. والضششابط مإغروساششا كششان

وإل امإتنششع الوقششف حششال عليششه كششان الذي اسامه عن بالكلية
مإبسششوطا يششأتآي كمششا إبداله جاز المشروط تآعذر إن نعم فل،
النششاظر أراد وقششف علششو فششي زرعششة أبششو وأفششتى الفصل آخر
بامإتنششاع الشششارع هششواء فششي لششه رواشن وإخراج واجهته هدم

بجششدار وأضششر غيرهششا أو صأششحيحة، الواجهششة كششانت إن ذلششك
الوقششف ريششع مإن عليه يصرف ل أن بشرط جاز وإل الوقف

فششي زاد ومإششا عليششه، كان مإا على إعادتآه في يصرف مإا إل
عششن الجششارة في المنفعة علم اشتراط فصل في ومإر مإاله
لششم وإنمششا فراجعششه بششذلك تآعلششق مإششاله والسششبكي الرفعة ابن

(ويملشك الوقششف مإعشالم تآغيشر ل لنهشا مإطلقشا، الزيششادة تآمتنع
يعطششي أنششه وقضششيته له المملوكة المنافع بدل لنها الجرة)،

فيششه مإششا ومإششر إليها بقاؤه يحتمل ل لمدة ولو المعجلة جميع
(كثمششرة) ومإششن (فوائششده) أي: الموقششوف (و) يملك الجارة آخر
وورق غصششن ومإنهششا بابها في بقيده مإر كما زكاتآها لزمإه ثم

أصأششله، لمششوت قطعششه يؤد ولم شرط أو قطعهما اعتيد تآوت
للواقششف فهششي تآششأبرت إن الوقششف حششال الموجششودة والثمششرة

مإششر مإششا نظيششر الوجششه على الوقف شملها > وإل275<ص: 
بالتششأبير ويلحق للمشتري وغيرها للبائع المؤبرة أن البيع في
ذكششر السششبكي رأيششت ثششم. ظاهر هو كما ثم به ألحق مإا هنا

أن ومإششات حصششرم بششه كرمإششا وقششف فيمششن فقششال ذلششك نحششو
ويؤيششد عليهششم الموقششوف مإششن بششه أولى لنه لورثته، الحصرم
جششدارا أو شجرة وقف لو أنه الذرعي تآصحيح أيضا القياس

أعنششي قششال الولششى في القفال صأرحا مإقرهما. وبه يدخل لم
الششبيع فششي وجششه أي: كمششا دخششوله صأششحح مإن ورأيت الذرعي

النششوار فششي مإششا نطيششر هنششا يششأتآي كالبيع هنا مإا إن قلنا وإذا
نحششو بعششد وقششع الششبيع أن فششي يصششدق البششائع إن ثششم وغيره،
غيششر مإن مإلكه بقاء الصأل لن أي:، الحمل وضع أو التأبير،

خلفششا لعششدمإها ول ليششد حينئششذ نظششر فل شششيء يعارضششه أن
فششي بكلمإهششم الحكششم هششذا أصأششل فششي نششازع ولمششن للذرعششي

العبششاب شششرحا فششي ذكرتآششه كمششا الفششرق وضششوحا مإششع الكتابششة
للصأل التأبير نحو بعد وقع الوقف أن الواقف يصدق فحينئذ

مإششا هنششا يجششري فهششل فقششط مإؤبرا البعض كان ولو المذكور،
لنهم أقرب، والول نظر، مإحل يفرق أو التبعية مإن ثم مإر



ل التنششازع إلششى الشركة وأداء الفراد بعسر ثم التبعية عللوا
ة وفشي هنشا مإوجود وهذا غاية إلى لها الروض الولشد أن كأصأ
حملشه زمإشن غلشة مإشن يستحق ل وانفصل حمل كان لو مإثل

انفصششاله بعششد حدث مإما بل ولدا يسمى ل حينئذ لنه شيئا،
الموقششوف كششان لو أنه ذلك على يتفرع أنه الروضة في زاد

مإنهششا شششيء لششه يكششون ل انفصاله قبل ثمرتآها فخرجت نخلة
فششي الششدارمإي وقال وأطلقاه والبغوي الفوراني به قطع كذا

المششؤبرة حكششم لها هل قولن تآؤبر ولم أطلعت التي الثمرة
القششولن وهششذان للثششاني فتكششون ل أم الول للبطششن فتكششون
أطلقششه مإششا والصششواب البلقينششي، قششال. انتهششى هنششا يجريششان

أن أي: مإششن غيششره وقششال الحمششل فششي والبغششوي الفششوراني
بششه قطششع ومإمششن تآأبيرهششا ل وجودهششا الثمششرة فششي المعتششبر
مإسششألة بيششن البلقيني أعني وفرق انتهى تآعليقه في القاضي
الحكششم ل الخلف حيششث مإششن لكششن البطنيششن ومإسششألة الحمل

البيع في مإر ومإا هذا بين ويفرق كلمإه مإن الظاهر هو كما
وهو شرعا أو عرفا تآشمله لما فنظر صأيغة ثم المملك بأن
فقششط وصأششف هنششا والمملششك المششؤبر وهششو ومإششال المؤبر، غير

نحششو وجششود أول > وهو276<ص:  الوصأف يقارن لما فنظر
الوقششف إلحششاق علششى لششي الحامإششل هششو لوضوحه وهذا الثمرة
صأششيغة فيششه كل أن ذكششر مإششا بجششامإع للواقششف بالنسششبة بششالبيع
دقيششق فإنه فتأمإله بعضهم مإع للمستحقين بالنسبة ل مإملكة

الثمششرة وجششود لمجرد النظر لعتماد البلقيني سابق مإهم. وقد
فمششتى وغيششره السبكي مإثل الول والبطن الحمل صأورة في

يسششتحق لششم ل أو تآششأبرت الحمششل انفصششال تآمام قبل وجدت
بعد برزت إذا مإا بخلف بروزه سابق بروزها لن شيئا، مإنها

لششو وكششذا بعضششا، أو كل يسششتحقها فششإنه تآتششأبر لم وإن بروزه
لمششن ل لششورثته فتنتقششل المستحق مإات ثم طلعا ولو وجدت

مإششر مإا ونقل هذا تآقرير في الكلم السبكي أطال وقد بعده
فششي الششذي وأمإششا مإششر كمششا تآعليقششه أي: في القاضي عن عنه

كششانت إن يملكهششا الثمششرة خششروج بعششد الميت أن فهو فتاويه
أي: وأصأششحهما فوجهششان وإل وتآششأبرت مإنه أو النخل، غير مإن
بششه العتناء ينبغي الفرع السبكي. وهذا أعني قال كذلك أنها
الثاني البطن بين يكون قد فيه والنزاع به، تآعم البلوى فإن

الحششادث، وبيششن الششترتآيب وقششف فششي مإثل الول البطن وورثة
مإوافقششة نظششري اقتضاه والذي التشريك وقف في والموجود
أشششار ثششم تآأبيرهششا، ل الثمششرة وجود المعتبر أن في الجمهور



أن وهششو بششه فرقششت مإا يوافق بما والبيع هنا مإا بين للفرق
كعيششن تآصششير بششه الثمششرة أن إل الشششرع اعتششبره وإن التششأبير
تآتبششع وقبلششه عليها بالنص إل البيع نحو يتناولها أي: فل أخرى
نحششن مإمششا هششذا فليشس قال البيع أي: فيتناولها الرقبة الثمرة

مإجششرد علششى هنششا المششدار أن قررتآششه أي: لمششا شيء في فيه
عمششل علششى ل مإوقششوف فششي كلششه قال: هذا الساتحقاق تآعلق

علششى أو المششدارس علششى كالششذي وإل فيه للواقف شرط ول
تآقسط فهنا المدة على تآقسيطه الواقف وشرط الولد نحو

قسط مإات مإن ورثة مإنه فيعطى المدة على كالثمرة الغلة
انتهششى مإوتآه بعد إل الغلة تآوجد لم وإن عاشه أو باشره مإا

ل لنششه الموجششود، يتبششع ل هنششا الموجششود غير أن يتجه والذي
تآششأتآى يتميششز ولششم اختلششط فإن مإر فيما بخلفه إفراده يعسر

تآصششديق مإششن والثمششار الصأول آخر مإر مإا هنا ظاهر هو كما
فالحمششل الموقوفة حملت وقد المستحق مإات ولو اليد، ذي
البششذر كششان فإن البذر لذي فالريع الرض زرعت وقد أو له،
فششي بقششائه أجششرة بعششده ولمن لورثته، فهو أي: المستحق له

فششإن الغششزي قششال وجوزنششاه لعششامإله > أو277<ص:  الرض
علششى يوزع الغلة مإن الحاصأل أن اتآجه يسنبل أن قبل مإات

الشتداد بعد أنه سانبل. فالقياس أن بعد أو غيره قال المدد
مإعلششوم بطعششام يزرعششه أن آجششره لمششن أو النخل، تآأبير كبعد

وأفششتى المسششتأجر علششى المششدة مإششن الماضششي حصششة اساتحق
ودي مإنها حدث ثم أرضه مإع وقف نخل في مإتأخرون جمع
فلهششا مإنهششا جششزء النخششل أصأششل مإششن الخارجة الودي تآلك بأن

فششي أفتى فإنه السبكي ذلك لنحو وسابقهم كأغصانها حكمها
أصأششولها مإششن نبششت أن بعد فزالت مإوز شجر بها وقف أرض
علششى ينسحب الوقف بأن وهكذا الثانية في كذلك ثم فراخ،

إلششى احتياج غير مإن المتكررة الفراخ تآلك مإن نبت مإن كل
الموقششوف لفششوات قتششل عبد بدل في له احتيج وإنما إنشائه

وكششذا (ولبششن وبيششض وريششش ووبششر (وصأششوف) وشششعر بالكليششة
مإششن أمإششة كولششد وغيره مإأكول مإن الوقف بعد الولد) الحادث

الموصأششي ولششد وفششارق الصأششح) كششالثمرة (فششي زنششا أو نكششاحا
بششه النششادرة الكسششاب لملكششه أقششوى هنا التعلق بأن بمنافعها
فيهمششا، ثششم كششذلك ول الدمإششي اساششتحقاق عن الصأل وخروج

نحششو بششه وألحششق وقششف فهششو الوقششف حين حمل كان إذا أمإا
ويملكهششا قيمته أبيه فعلى حر شبهة مإن المإة وولد الصوف

الضششحية كولد لمإه وقفا) تآبعا يكون (والثاني عليه الموقوف



فولششده هششو أمإششا اللششه، ساششبيل فششي المحبششس غير في ومإحله
عليششه للموقششوف ذلششك شششرط أو أطلق إن هذا كأصأله وقف

رجحششاه كمششا للواقششف فوائدها إنسان ركوب على فالموقوفة
فيه.  نوزعا وإن

مإن أولى لنه بجلدها)، (اختص البهيمة) الموقوفة مإاتآت ولو(
وعششبر وقفششا عششاد > وإل278<ص:  ينششدبغ لششم إن هششذا غيره

علششى مإأكولششة أشرفت ولو يملك ل النجس لن بالختصاص،
وجششب تآعششذر فششإن جنسششها مإششن بثمنها واشتري ذبحت الموت
يظهششر فيمششا عليششه للموقششوف صأرف تآعذر فإن شقص شراء
أو البكششر عليششه الجاريششة) الموقوفششة مإهششر وله( يأتآي مإا نظير
كأن (بشبهة) مإنها عليه الموقوف غير وطئت) مإن (إذا الثيب

الحششل مإعتقششدة أو صأششغيرة، نحششو وهششي طششاوعته أو أكرهششت،
صأححناه) (إن هذا الفوائد جملة مإن لنه نكاحا)، (أو وعذرت

أيضششا هنششا شششبهة وطء لنه نصححه، لم إن وكذا نكاحها أي
الوقششف يمنعششه فلششم المنفعششة علششى عقششد لنششه الصأح)، (وهو

ول مإنششه ل عليششه الموقششوف بششإذن القاضي ويزوجها كالجارة
نكششاحه، انفسششخ زوجتششه عليه وقفت لو ثم ومإن الواقف مإن

طرفها كأرش > فهو279<ص:  البكارة أرش بالمهر وخرج
حكششي مإششا علششى بششه ويحششد الواقف على وطؤها تآنبيه) يحرم(

الملششك أقششوال علششى لششه كغيرهمششا وتآخريجهمششا الصأششحاب عن
البحششر فششي أشار قول على مإالك لنه حده، لعدم المقتضي

بششه ويحششد عليششه الموقششوف وعلششى القياس، لكنه شذوذه إلى
واعترضششا بالمنفعششة لششه الموصأششى كوطء قال رجحاه مإا على

رجحششاه لمششا الموافششق وبأنه للشبهة بخلفه الصأحاب بتصريح
الفششرق وساششيأتآي بالمنفعششة له الموصأى وطء في الوصأية في

قيمششة يملششك (ل عليششه أنششه) أي: الموقششوف والمششذهب. (بينهمششا
أو واقفششه تآلششف) مإششن إذا (الموقششوف للتمثيششل العبششد) وذكششره

مإشا غيشر فشي اساشتعمله كأن تآعدى عليه مإوقوف وكذا أجنبي
يتعششد لششم إذا أمإششا لششه، ضششامإنة يششد تآحششت تآلششف أو لششه، وقف

غيششر مإششن مإنششه وقع لو كما يضمن فل عليه وقف مإا بإتآلف
يشششتري) (بششل فانكسششر حوض على مإسبل كوز بوجه تآقصير

وإن ويرد الخاص الناظر بل الذرعي وقال الحاكم جهة مإن
تآعششالى، للششه مإلششك الوقششف بششأن النششوار صأششاحب عليششه جششرى

دون الحششاكم هششو العامإة تآعالى جهاتآه على بالتكلم والمختص
وقفششا (ليكششون وغيرهمششا وجنسششا مإثلششه) ساششنا عبششده (بها غيره

شششرائه بعد ثم البطون، وبقية الواقف لغرض مإكانه) مإراعاة



> مإشششتريه280<ص:  جهششة مإششن وقفششه إنشششاء مإششن بششد ل
القاضششي وقششال الوقششف ألفاظ أحد فيتعين الناظر أو الحاكم

صأششيرورة هششذا وفششارق فيششه غيششره ونظششر مإقششامإه أقمته يقول
دون رهنهششا يصششح بششأنه مإر كما الجاني ذمإة في رهنا القيمة
اشششترى إذا أضششحية الضحية بدل جعل اشتراط وعدم وقفها
مإلششك هنششاكا القيمششة بششأن ونششوى، الذمإششة فششي أو القيمة بعين

أو بششالعين لهششم الشراء فوقع عنهم نائب والمشتري الفقراء
لنشششاء فاحتيششج أحششد مإلك فليست هنا القيمة وأمإا النية، مإع

وأفهششم تآعششالى، اللششه إلششى ينتقششل حششتى بهششا يشتري مإا وقف
كعكسششه عبششد بقيمششة أمإششة يشتري أن يجوز ل أنه عبد قوله
لختلف وعكسششه كششبير بقيمششة صأششغيرة شششراء يجششوز ل بششل

كششالرش شششقص بششه يشششترى القيمششة مإن فضل ومإا الغرض،
بهششا المصششرحا الرقبششة لتعششذر الوصأية في التآي نظيره بخلف

للموقششوف صأششرف بالفاضل شقص شراء يمكن لم فإن فيها
أوجبششت مإششا جميششع بصششرف وجششه لنششا بششل يظهششر فيمششا عليششه

وإن قاله كما الحاكم اساتوفاه قودا أوجبت ولو إليه الجناية
فيه.  نوزعا

لنششه بهششا، عبششد) يشششترى (فبعششض بهششا عبششد تآعذر) شراء فإن(
لن الضحية، مإن نظيره في اختلفوا وإنما لمقصوده، أقرب

تآعششذر فششإن الضششحية ل الوقششف يقبششل هو حيث مإن الشقص
<ص: مإششر مإششا نظيششر عليششه للموقششوف صأششرفت شقص شراء
بيششت فشي فهي مإال أوجبت جناية الموقوف جنى > ولو281

حجششر عليه الموقوف اشترى لو القاضي فتاوى وفي المال،
عليششه ضششمان ول مإلكششه اشششتراه مإا كان الموقوف لرقة رحا

المسششتأجر يضششمن ل كمششا رق، حششتى الول اساششتعماله فششي
الوقششف غلة مإن اشتراه ولو بالساتعمال، تآلف مإا والمستعير

مإششن يبششدأ أن اشششترط الواقششف يكون أن إل أيضا مإلكه فهو
مإنششه ولعله القمولي، قال كالصأل وقفا فيكون بعمارتآه غلته

لششم إذا كسششبه فششي تآجششب ل العبششد نفقششة أن علششى تآفريششع
أن إل القاضششي كقششول نظششر وفيه قيل فيه الواقف يشرطها

شششرط إن نعششم عمششارة ليششس غيششره شششراء لن إلششخ، يكششون
بششل وقفا ليكون وكقوله قاله مإا اتآجه رق إذا إبداله الواقف

الحششاكم بششأن الغزالششي أفششتى ثم ومإن وقفه إنشاء مإن بد ل
إذا إل طلقششا كششان عقارا وقفه غلة مإن للمسجد اشترى إذا

للمسجد.  مإلك أنه بالطلق ومإراده انتهى عليه وقفه رأى



زمإنششت أو ريح، نحو قلعها أو الشجرة) الموقوفة، جفت ولو(
وقفهششا امإتنششع المششذهب) وإن علششى الوقششف ينقطششع (لم الدابة
فششإن وغيرهششا جذعا) بإجارة بها ينتفع (بل الدوام لقوة ابتداء
> أي:282<ص:  انقطششع باساششتهلكها إل بهششا النتفششاع تآعششذر

الدابششة وكششذا المعتمششد علششى حينئششذ عليششه الموقششوف ويملكهششا
بيعهششا يصششح إذ أكلت إن هذا بها ينتفع ل صأار بحيث الزمإنة
شششرطه كمششا النتفاع تآباع) لتعذر وقيل( غيرها بخلف للحمها
(كقيمششة الششوجه هششذا علششى بششه بيعششت (والثمن) الششذي الواقف

للتفرقششة وقفششت ثمششرة فششي وأفششتيت مإر مإا فيه العبد) فيأتآي
ثششم يبيعها الناظر بأن قبله تآلفها فخشي رمإضان صأوام على
لششم لهششم أصأششلح إقراضششها كششان فإن مإثلها بثمنها يشتري فيه

بليشت إذا المسششجد حصشر بيشع جششواز والصأشح (، تآعينششه يبعشد
(ولششم النكسششار علششى أشششرفت أو انكسششرت)، إذا وجششذوعه

يعششود ثمنهششا مإن يسير فتحصيل تآضيع للحراق) لئل إل تآصلح
الوقششف، بيششع مإششن واساششتثنيت ضششياعها مإن أولى الوقف على
إن المسششجد لمصششالح ثمنهششا ويصرف كالمعدومإة صأارت لنها

النتصششار في جمع وأطال به جذوع أو حصير شراء يكن لم
الموقوفششة فششي والخلف ومإعنى، نقل أبدا تآبقى أنها للمقابل

للمسششجد المملوكششة بخلف ووقفهششا النششاظر اشتراها بأن ولو
مإششا إلششخ تآصلح ولم بقوله وخرج جزمإا تآباع فإنها شراء بنحو

يجتهششد بششل قطعا تآباع فل ألواحا نحو مإنه يتخذ أن أمإكن إذا
قششال الواقششف لمقصششود أقششرب هششو فيمششا ويسششتعمله الحششاكم
العمششارة آلت فششي بإدراجه اساتعماله أمإكن لو حتى السبكي

آجششرة، مإقششام جششذع قطعششة تآقششوم وقد يظهر فيما بيعه امإتنع
التبششن مإقششام أي: فيقششوم بششه ويختلششط الششتراب مإقششام والنحاتآة

دار فششي الخلف > وأجريششا283<ص:  الطين به يخلط الذي
وأطششال للسكنى تآصلح ولم النهدام على مإشرفة أو مإنهدمإة

الصأشحاب مإشن بيعهشا بجواز قائل ل وأنه أيضا رده في جمع
الفشرس أن علششى الجمشاع واحششد غيشر نقشل قششاله مإششا ويؤيد

علششى بيعششه جششاز له يصلح ولم كبر إذا الغزو على الموقوف
والمنششع نقضششها، علششى الجششواز بحمل للجمع أشار بعضهم أن

 لبيعها مإسوغ فل مإمكن بها النتفاع لن أرضها، على
بحششال) لمإكششان يبششع لششم إعششادتآه وتآعششذرت مإسششجد انهدم ولو(

فششي مإششر مإششا فششارق وبششه أرضششه في بالصلة حال به النتفاع
فينقششض نقضششه علششى خيششف إن إل ينقض ول ونحوه الفرس

والقششرب الحششاكم، رآه إن آخششر مإسششجد به يعمر أو ويحفظ،



النقل تآعذر إن إل جمع قال رباط أو بئر، نحو ل أولى إليه
خششص بطائفة خص مإسجد تآعين الذرعي وبحث آخر لمسجد

ريششع فششي تآرجيحه يتجه والذي بعد وإن وجد إن المنهدم بها
عششوده تآوقششع إن أنششه نقضششه في مإر مإما أخذا المنهدم وقف
للفقششراء صأششرف تآعذر فإن آخر لمسجد صأرف وإل له حفظ
غيششر > أمإششا284<ص:  ربششاط لنحششو النقششض يصششرف كمششا

مإصششالحه علششى الموقششوف غلششة مإششن فضششل فمششا المنهششدم
علششى الموقششوف بخلف عليششه ويوقششف عقششار بها له فيشترى
كمششا قششرب عششن تآششوقعت أي: إن لجلها ادخاره يجب عمارتآه

مإششا عروض قبل تآتوقع بأن ضبطه ويظهر السبكي إليه أشار
لنششه لجلهششا، شششيء مإنششه يششدخر لششم وإل عليششه مإنششه يخشششى
أن يتعيششن وحينئششذ أي يأخششذه لظششالم أو للضششياع، يعرضششه
للضششرورة لعمششارتآه شششرطه أخرجششه وإن له عقارا به يشتري

وجدت، إن للعمارة هذا غلة صأرف تآعين ينبغي وعليه حينئذ
عمششارتآه علششى لششه المشششترط الواقششف غرض إلى أقرب لنه
صأشرفها وإل حفظهشا عليهشا أمإشن فشإن لعمشارة يحتج لم فإن

إلششى أقششرب المصششالح لن مإسششتحقيه، لمطلششق ل لمصششالحه
في النفع وانحصر فتعذرت للزراعة أرضا وقف ولو العمارة،
وقششد لششذلك أجرهششا أو أحدهما، الناظر فعل البناء أو الغرس

النششاظر فآجرهششا حبششا لتزرع مإوقوفة أرض في البلقيني أفتى
يخششالف ولششم المصششلحة ظهششرت إذا يجششوز بششأنه كرمإا لتغرس
الواقششف لشششرط مإخالف هذا قلت فإن انتهى الواقف شرط

غيششره تآششزرع ل أن لشششتراط مإتضششمن حبششا لششتزرع قوله فإن
فششي يغتفششر ل مإششا الضششمني في يغتفر أنه المعلوم مإن قلت

الضششرورة أن مإسششألتنا فششي الفششرض أن علششى بششه المنطششوق
مإخالفششة تآجششوز الضششرورة ومإششع البنششاء، أو الغرس إلى ألجأت
وثششوابه وقفششه تآعطيششل يريششد ل بششأنه للعلششم الواقششف شششرط

بعششدم للتقييششد فاحتششاجت ضرورة فيها ليس البلقيني ومإسألة
الواقف.  شرط مإخالفة

فششي اليسششير إيقششاد يجششوز السششلم عبد ابن فتاوى فرع) في(
والتشششبه للسششرف نهششارا ل لششه تآعظيمششا ليل الخششالي المسجد

بحمششل وجمششع الخششالي، إساششراج يحرم الروضة وفي بالنصارى
والول مإلكششه، أو المسششجد وقف مإن أسارج إذا مإا على هذا

إضاعة لنه نظر، وفيه تآبرعه يصح مإن به تآبرع إذا مإا على
تآوقششع إذا مإششا علششى الول بحمششل الجمششع يتجه الذي بل مإال
علششى والثششاني النور، مإن فيه لما أحد احتياج ندور على ولو



اندرساششت إذا للمإششام ليس النوار وفي ذلك يتوقع لم إذا مإا
وصأششرف أي: مإثل للزراعششة إجارتآهششا أثششر بهششا يبششق ولم مإقبرة

>285<ص:  الموقوفشششة، علشششى وحمشششل للمصشششالح غلتهشششا
أيششس أي: إن ضششائع فمششال وإل عرف إن لمالكها فالمملوكة

ول المجهششول وكششذا بالمصششلحة المإام فيه يعمل مإعرفته مإن
الموقششوف، هششواء فششي مإثل البنششاء عليششه الموقوف لغير يجوز
والمسششتأجر مإملششوكا، المملششوكا هششواء أن كمششا مإوقششوف لنششه

أي: إن فيششه البنششاء مإششن المششؤجر مإنششع فللمسششتأجر مإسششتأجر
ظاهر هو كما أضره

بيشان عشدم مإشع الحرمإيشن علشى الوقشف كشثيرا تآنشبيه) يقشع( 
علششى الوقششف فششي اختلفهششم على زرعة أبو وخرجه مإصرفه

وغيششره يبطلششه فالقفششال مإصششرفه بيششان غيششر مإششن المسششجد
عمششارة علششى كششالوقف فهششو وعليششه المعتمششد وهششو يصششححه
المسششجدين لعمششارة فتصششرف كششذلك فيششه نحن ومإا المسجد،
وهششو كلمإششه حاصأل هذا فيهما المجاورين للفقراء ل وتآوابعها

بعضششهما بششالحرمإين المششراد أن علششى قرينششة قامإت إن ظاهر
جميعهمششا، مإنهمششا المتبششادرة فحقيقتهمششا وإل المسششجدان وهششو

ول مإششانع مإنششه يمنششع لششم مإششا الحقيقششة علششى الحمل والواجب
عمارتآهمششا بمعنششى لهمششا الشششامإلة الحقيقششة فتعينششت هنششا مإانع

بالنسششبة عليهمششا للوقششف مإعنى ل إذ أهلهما بمعنى ولغيرهما
فششي مإخير ناظرهما أن يتجه فالذي ذلك إل مإسجديهما لغير

الفقشششراء، مإشششن فيهشششا ولمشششن المسشششجدين لعمشششارة الصشششرف
والمساكين. 

وششروطه الوقشف علشى النظشر بيشان فصشل) فشي(     
فيششه يتصششرف لم للساتغلل الوقف إن) كان( الناظر ووظيفة

عليششه الموقششوف بشه لينتفشع أو العشام، أو الخششاص النششاظر إل
بنفسششه المنفعششة اساششتيفاء فلششه شششاء كيششف قششال أو وأطلششق
فل حاجشة عليهشا لشه ليقضشي مإثل الدابشة يركبشه بشأن وبغيره
ومإششا وإجششارة، بإعارة المتن قول في آنفا مإر مإا ذلك ينافي
ونه يعتشبر وهشل به قيدتآه فشي مإشر مإشا نظيشر خلقشة مإثلشه ك

الموقششوف مإنفعششة تآحصششيل هنششا القصد بأن يفرق أو الجارة،
إن ثششم مإحتمششل، كششل ثششم بخلفه لخلقته نظر غير مإن عليه

نيابششة شرط لو غيره) وكذا أو لنفسه، النظر الواقف (شرط
قوله: التفرع) كششذا( وأولده لزيد وليه مإن كل أي: عن النظر

>286<ص:  هششامإش مإششن ه ا التفريششع الولى ولعل بخطه،



اللششه رضششي عمششر أن داود أبششو وروى شششروطه (اتآبع) كسائر
ثششم عاشششت، مإششا لحفصششة جعلششه ثششم صأششدقته، أمإششر ولي عنه

كقبششول النظششر لششه شرط مإن وقبول أهلها، مإن الرأي لولي
لششه يشششرط أن إل عليششه الموقششوف ل الوجششه علششى الوكيششل

إنششه السششبكي وقششول بحششث، مإششا على الوقف مإال مإن شيء
أساششقط ثششم قبلششه لششو بششل بعيششد بالرد يرتآد فل بالباحة أشبه
إل يعششود فل الوقششف حال نظره شرط وإن ساقط مإنه حقه

نازع لمن خلفا الروضة كلم اقتضاه كما الحاكم مإن بتولية
يجيششء أن ينبغششي ثششم ومإششن الوصأششي في كلمإهم ويؤيده فيه
ضشرر انعزالشه مإشن خيششف لشو أنشه مإشن الوصأششي فششي مإا فيه

كششونه ويؤيششد ينفششذ، ولم لنفسه بعزله ثم عليه المولى يلحق
لثنيششن النظششر جعل في هنا يأتآي أنه به صأرحوا مإا كالوصأي
وعششدمإه تآششارة الجتمششاع وجششوب مإششن لثنيششن اليصششاء تآفصششيل

يسششتحق ول فقششط مإشششرفا يكون قد أحدهما أن ومإن أخرى
ل لنششه ظششاهر، هششو كمششا للنششاظر شششرط مإما شيئا المشرف

جزمإششا كالوكيششل الناظر ونائب الحاكم ومإنصوب ناظرا يسمى
الموقوف بلد قاضي للقاضي) أي (فالنظر لحد (وإل) يشرط

عليشه الموقشوف بلشد وقاضشي إجشارتآه ونحشو لحفظشه بالنسبة
(علششى اليششتيم مإششال فششي مإششر مإششا نظير ذلك عدا لما بالنسبة

غيششره مإششن أولششى فكششان العششام النظر صأاحب لنه المذهب)،
المششاوردي وجششزم مإعينششا شخصا ولو عليه ومإوقوفا واقفا ولو

في والخوارزمإي المحلة مإسجد في شرط بل للواقف بثبوتآه
 ضعيف مإثله ذريته أن وزاد المساجد ساائر

يختششص الشششافعي القاضششي أن طويششل إفتششاء تآنبيه)  للسبكي(
قيششد غيششر مإن للحاكم شرط وقف بنظر السلطان عن حتى

للحششاكم نظششره آل أو نظششره عششن ساششكت > أو287<ص: 
مإحلششه أن يتجششه والششذي فيششه الذرعي تآوقف بما له واساتدل

هو الشافعي لن وساتمائة، وساتين أربع سانة قبل وقف في
الملك حينئذ مإن أحدثهم إنما الثلثة والقضاة حينئذ، المعهود
بالقاضششي للقاضششي جعششل مإششا إناطة فينبغي بعد وأمإا الظاهر

المإام يفوض لم مإا المحل ذلك أهل عرف إليه يتبادر الذي
إنمششا الحقيقششة فششي النظر كان ثم ومإن لغيره، الوقاف نظر
بالقاضششي وتآصششريحهم مإوضششع فششي به صأرحوا كما للمإام هو
ذلششك فششي السبكي ومإخالفة نائبه لكونه هو إنما مإواضع في

ثششم بطششوله، السششبكي كلم ذكششر زرعة أبا رأيت ثم مإردودة،
السششلطان غيششر علششى حمششل بالقاضششي عششبر مإششتى أنششه اعتمد



والسششلطان القاضششي تآناول بالحاكم أو بذلك، المطرد للعرف
فيه التصرف فلكل مإضطرب فيه لنه بالعرف عبرة ول لغة

وليششس السششبكي قششال القاضششي لغيششر تآفويضششه وللسششلطان
بنظششره الواقششف صأششرحا إن إل للناظر شرط مإا أخذ للقاضي

ابنششه قششال الزكششاة عامإششل ساششهم مإن شيء أخذ له ليس كما
وبحششث نظششر وفيششه كفششايته قششدر لششه قششاض في ومإحله التاج

جشاز لجشوره الوقشف أكشل القاضي مإن خشي لو أنه بعضهم
فوضششه وإل عرفها أي: إن مإصارفه في صأرفه بيده هو لمن

وصأرفها.  ساأله أو بها عارف لفقيه
يقبششل فلششم قششدرا فلن وقفششه لنششاظر الواقششف فششرع) شششرط(

حيششن مإششن النظششر لمعلششوم اساتحقاقه بان مإدة بعد إل النظر
أجششرة علششى الزائد المعلوم في يتجه وإنما قيل كذا إليه آل

المعلششوم بخلف عمششل مإقابلة في كونه يقصد ل لنه المثل،
ل عنششه النششاقص أو الوقششف، هششذا نظششر مإثل لجرة المساوي
مإنششه يوجششد ولششم عملشه مإقابلة في لنه مإضى، فيما يستحقه

> الواقف288الناظر) <ص:  (وشرط له لساتحقاقه وجه فل
خلفششا الذرعششي رجحششه كمششا مإطلقششا (العدالة) الباطنششة وغيره

فينعششزل الواقششف مإنصششوب فششي بالظششاهر السششبكي لكتفششاء
فيششه لششه أن أمإكششن كششذب نحششو بخلف المحقششق أي بالفسق

كمششا للحاكم فالنظر بالفسق انعزل وإذا ظاهر هو كما عذرا
ذمإي شرط صأحة والنكاحا الوصأية، في يأتآي مإا وقياس يأتآي

ذمإيششا المسششتحق كششان أي: إن دينششه فششي عششدل لششذمإي النظر
في كما (و) هي عام أو خاص نظر مإن تآوله (والكفاية) لما

(الهتداء غيره في كما مإنها الهم أو المهذب شرحا مإسودة
لنشه والقيشم، الوصأشي، فشي كمشا إليه التصرف) المفوض إلى

عند للحاكم النظر يكون الهلية زوال وعند الغير على ولية
ابششن عنششد الواقششف بشششرط الهششل غيششر بعششد ولمششن السششبكي

للمتششأخر النظر يجعل لم بأنه قاله مإا السبكي ووجه الرفعة
وبهششذا فقششده غير في لنظره سابب فل المتقدم فقد بعد إل

لوجششود القششرب بفسششق للبعششد النكششاحا وليششة انتقششال فششارق
إل الهليششة بعششود له النظر يعود ول القرابة وهو فيه السبب

لقششوتآه المصششنف به أفتى كما الواقف بشرط نظره كان إن
مإشن مإششانع ولعششارض بشه الساششتبدال ول عزلشه لحششد ليشس إذ

السششبكي كلم وجششه أن مإنششه ويؤخذ لوليته ساالب ل تآصرفه
لششم إن الرفعة ابن وكلم له عوده لرجاء ذلك له شرط إن

لكششن كالمعششدوم فكششان إليششه عششوده يمكن ل لنه له، يشرط



فششالوجه وحينئششذ له شرط فيمن مإفروض أنه كلمإهما ظاهر
مإششا المششاوردي كلم فششي الذرعششي قال وإن السبكي قاله مإا

الصأششول، حفششظ الطلق ووظيفتششه) عنششد(الرفعششة.  لبن يشهد
لغيشششر المثشششل (الجشششارة) بشششأجرة و الحتيشششاط علشششى والغلت

فيششه بمششا مإششر كمششا المسششتحق هششو يكششون أن إل مإحجششورة
(والعمارة) وكششذا >،289<ص:  فراجعه الوكالة في مإبسوطا

لششه شششرط إن لكششن الحاجششة عنششد الوقششف علششى القششتراض
وإن وغيرهششا الروضششة فششي كمششا القاضششي له أذن أو الواقف

قششال وغيششره نفسششه مإششال ساششواء وغيششره البلقينششي فيششه نششازع
بعششد ل نششاظرا دام مإششا فيششه صأششدق فيششه لششه أذن وإذا الغزي
 عزله

المعهششودة لنهششا مإسششتحقيها، وقسششمتها) علششى الغلششة وتآحصيل(
تآقششديم جششاز وإنما الواقف عينه زمإن رعاية ويلزمإه مإثله في

المعجلششة، بالزكششاة لشبهه المعين الزمإن على المنذور تآفرقة
ل عليششه فششالجرة غيششره وظيفتششه مإن شيء في اساتناب ولو

بعششض وتآمسششك السششبكي قششال ظششاهر هششو كمششا الوقششف على
ول تآوليشة لشه ليشس أنه على ذلك وظيفته بأن العصر فقهاء
وبششأن فيششه وظششائف ل وقششف فششي ذلششك بششأن رده ثششم عزل،

للحششاكم لكششن له ذلك أن له القسمة تآفويضهم مإن المفهوم
أصأشلح هششو مإششن وليشة وفششي يسششوغ ل فيمششا عليششه العتراض
الشذي إنشه وقشال يحصشى ل عمشن الذرعشي ونقل للمسلمين

تآصششرف ول مإعششه له نظر ل الحاكم > أن290<ص:  نعتقده
عبششد ابن إفتاء حمل ثم ورعاية، إحاطة نظر مإعه نظره بل

جامإكياتآهم ويقدر الطلبة ينزل الذي هو المدرس بأن السلم
مإدرساششا كششونه فمجرد وإل المطرد زمإنه عرف كان أنه على

واعترض انتهى مإعلوم تآقدير ول عزل ول تآولية له يوجب ل
بيششن يميششز ل نششاظر فششي ساششيما ل العششز قاله مإا المتجه بأن

الششذي وهشو الواقشف مإقششام قائم الناظر بأن ورد وفقيه فقيه
وكششونه فرعششه وهششو عليه بتقديمه يقال فكيف المدرس يولي

مإراتآبهششم يعششرف مإن يسأل أن يمكنه لنه له، أثر ل يميز ل
مإحششل فششي للطلبششة المعلششوم تآفريششق يجششب العز قواعد وفي

زمإننشا فششي يؤلششف لشم ذلشك بشأن ورد المششألوف لنه الدرس،
والششذكر العلششم مإواضششع تآنزيششه الشششريعة بمحاسان اللئق وبأن
عن بعضهم وسائل. الحق واساتيفاء كالبيع الدنيوية المإور عن

الششذي فقششال الششواجب عششن يتخلششص بششم التدريس في المعيد
يعيششد الششذي أنششه اللفششظ بششه وأشششعر المششؤرخين كلم يقتضششيه



أو ليستوضشحوه المشدرس علشى قشرءوه الذي الدرس للطلبة
مإسششتقل لتششدريس مإجلششس عقششد أنششه ل أشششكل مإششا يتفهمششوا
علششى زائششد قدر عليه المعيد أن السبكي التاج قول ويوافقه

يقتضششيه مإششا وعمششل ونفعهم الطلبة تآفهيم مإن الدرس ساماع
ومإثلششه مإششر كما نظره أطلق إن ذكر مإا ومإحل العادة لفظ

بعششض إليششه فوض (فإن ذلك جميع إليه فوض إذا مإا بالولى
لششه شششرط مإششا وللنششاظر للشرط يتعده) اتآباعا لم المإور هذه
الواقششف يكششن لششم مإششا مإثلششه أجرة على زاد وإن الجرة مإن
رفششع له نعم له أجرة فل شيء له يشرط لم فإن مإر كما

مإثلششه وأجششرة نفقتششه مإششن القششل لششه ليقرر الحاكم إلى المإر
له بأن الصباغ ابن وأفتى للوقف الحوط ولنه اليتيم، كولي

حاكم.  غير مإن بذلك الساتقلل
ل الوقششف ريششع مإششن أو مإاله، مإن الناظر يشتريه فرع) مإا( 

<ص: الموقوف بدل بخلف الناظر وقفه إن إل وقفا يصير
أن والفششرق مإششر، كمششا الحششاكم هششو لششوقفه > المنشششئ291

مإششاله، مإششن يبنيششه مإا أمإا هنا، بخلفه بالكلية فات ثم الوقف
وقفششا فيصششير الموقوفششة الجششدر نحششو في الوقف ريع مإن أو

ك أي: بنية الوقف لجهة بالبناء بنشاء فشي ومإشر البنشاء مإشع ذل
لبعششض شششرط ولششو بششذلك تآعلششق لششه مإششا بمششوات المسششجد
مإششن مإنعششه الثاني فللبطن حصته في النظر عليهم الموقوف

وابششن الصأششبحي بششه أفششتى مإششا علششى ساششنة مإششن أكثر إيجارها
مإششن الجششارة آخر مإر مإا ويرده مإنتظرا حقا لهم لن عجيل،

أرضششا وقششف ولششو فيهششا، عليهششم ضششرر فل بمششوتآه انفسششاخها
عنششد شششيء عنششه ففضششل كششذا شششهر كششل غلتها مإن ليصرف
علششى ووقفششه بعضششه أو عقششارا، بششه اشششترى الشششهر انقضششاء
واشششترى مإتعششددة شششهور مإن جمعه الفاضل قل فإن الوجه

وله) نائبششا مإششن عششزل وللواقششف( ووقفششه بعضه أو عقارا، به
وأفششتى غيره) كالوكيششل (ونصب لنفسه النظر شرط بأن عنه

يسششنده أن لششه وجعششل لنسان النظر شرط لو بأنه المصنف
ول مإشششاركته ول عزلششه لششه يكن لم لخر فأسانده شاء لمن
الشششام فقهششاء أفششتى ذلششك وبنظير مإوتآه بعد إليه النظر يعود

فقششال السبكي وخالفهم التمليك بمثابة التفويض بأن وعللوه
جهتششه مإن والناظر للواقف، بأن السبكي وأفتى كالتوكيل بل

ولششو الوقف في مإشروطا يكن لم إذا ونحوه المدرس عزل
كالزركشششي جمششع اعترضششه لكششن ذلششك وبسششط مإصششلحة لغير

بعششض إساششقاط للمإششام يجششوز ل أنششه الروضششة في بما وغيره



الخشاص فالنشاظر ساششبب بغيششر الششديوان فشي المثبشتين الجنششاد
الششذي للجهششاد أنفسهم ربطوا هؤلء بأن بالفرق وأجيب أولى

بل مإنششه إخراجششه يجوز ل بفرض نفسه ربط ومإن فرض هو
ولششك الكفايششات فششروض عن خارج فإنه الوقف بخلف سابب

ربط فمن القرآن قراءة وكذا أيضا فرض التدريس بأن رده
بششه الربششط أن ذكششر مإششا تآسششليم علششى بناء كذلك بهما نفسه

البلقينششي اعتمششد ثششم ومإششن بينهما مإا فشتان وإل به كالتلبس
وفرق نظره في يقدحا بل ينفذ ل مإسوغ غير مإن عزله أن
بششأن تآهششورا للقاضششي المإام عزل نفوذ وبين بينه الخادم في
فششي وقال الخاص الناظر في مإفقود وهو الفتنة لخشية هذا

سابب: ونفوذ بل القاضي عزل على الكلم في المنهاج شرحا
كششالذن، الخاصأششة الوظششائف أمإششا العششام المإششر فششي العششزل

ينعششزل فل ونحششوه والنظششر والطلششب، والتششدريس، والمإامإششة،
بشه أفششتى > كمشا292ص: <ساششبب.  غيشر مإشن بشالعزل أربابها

تآدريسششا تآولى مإن فقال رزين ابن مإنهم المتأخرين مإن كثير
وإذا انتهششى بششذلك ينعششزل ول بششدونه ول بمثله عزله يجز لم

جمششع أفششتى بيششانه يلزمإششه فهششل بسششبب إل عزله ينفذ ل قلنا
بعلمه وثق إذا بما بعضهم قيده لكن يلزمإه ل بأنه مإتأخرون

أنششه بحششث ثم له، حاصأل ل بأنه السبكي التاج ونازعه ودينه
تآقبششل ل قولهم مإن أخذا مإطلقا لمستنده بيانه وجوب ينبغي
المطالبششة ولهششم قولهم القول بل للمستحقين الصرف دعواه

عدالته إذ حاصأل وله التقييد الحق زرعة أبو وقال بالحساب
بقششادحا ليششس مإششا يظششن وأن تآختششل أن فيجششوز قطيعة ليست
يششترط مإششا علشى زيشادة ودينا علما تآمكن مإن بخلف قادحا
ورع ومإششن يقششدحا ل ومإششا يقششدحا مإششا تآمييششز مإششن النششاظر فششي

الهوى.  مإتابعة وبين بينه يحولن وتآقوى
مإنششه ليكتبوا وقف كتاب الناظر مإن المستحقون فرع) طلب(

بششه أفششتى كمششا تآمكينهششم لزمإششه لساششتحقاقهم حفظششا نسششخة
كتششب صأششاحب علششى يجب أنه جماعة إفتاء مإن أخذا بعضهم
إياهششا يعيششره أن لهششا مإعه غيره ساماع فيها كتب إذا الحديث
شششرطه مإششا وجششب المعامإلششة تآغيرت ولو مإنها ساماعه ليكتب

نقص أو ساعره زاد الوقف حال به يتعامإل كان مإما الواقف
المطالبششة يششوم قيمتششه اعتششبرت فقد فإن ل أو تآحصيله ساهل

كششثير فششي ويقششع مإثلششه وجب وإل حينئذ مإثل له يكن لم إن
قيششل كششذا النقششرة الششدراهم مإششن لفلن أن الوقاف كتب مإن

مإششن درهمششا عشر ساتة يساوي مإنها درهم كل فوجد حررت



يشششرط أن (إل انتهششى الن بهششا المتعامإششل الفلششوس الدراهم
يقششول الوقف) بأن (حال مإثل تآدريسه > أو293نظره) <ص: 

مإدرساششها أو ناظرهششا، فلنششا أن بشششرط مإدرساششة هششذه وقفت
غيششر مإششن عزلششه كغيششره لششه فليششس الساششنوي فيششه نازع وإن

ومإششن لغيششره شششرطه بعد له نظر ل لنه بنظره، يخل سابب
الحششاكم إل بششدله ينصب لم نفسه له المشروط عزل لو ثم

مإر كما
ولششو كالشششرط فليششس إليششه ذلك وفوضت وقفته قال لو أمإا

وإن مإنهششم الرشششد اساششتحقه الوقف أهل مإن للرشد شرطه
أهلششه مإششن ذلك مإع لنه تآرتآيب، وقف لكونه مإثل بأبيه حجب
أخششرى ثم زيد، بأرشدية بينة شهدت إذا فيما السبكي وتآردد

صأششدقهما يمكن ل بحيث بينهما الزمإن وقصر عمرو بأرشدية
الحكششم قبششل الثانيششة شششهادة أكششانت ساششواء يتعارضششان بأنهمششا

حنيفة أبو وقال يمنعه ل عندنا الحكم لن بعده، أو بالولى،
زيششد يشششتركا أو يسششقطان هششل ثششم الحكششم، بعششد لششه أثششر ل

الزمإششن طششال إذا أمإششا الصششلحا، ابششن أفششتى وبالثششاني وعمششرو
المششذهب فمقتضششى السبكي قال صأدقهما أمإكن بحيث بينهما

واعترضششه مإتجششدد أمإر هذا بأن صأرحت إن بالثانية يحكم أنه
بششه صأششرحا مإششا مإقتضششاه وإنمششا ذلششك مإقتضششاه أن بمنع شيخنا

الرشششد حال تآغير إذا بالثانية نحكم إنما أنا وغيره الماوردي
أصأششل فششي اثنان اساتوى ولو البينة به شهدت أي: بأن الول

فهو المال أو الدين صألحا في بتمييز أحدهما وزاد الرشدية
فششالوجه المششال فششي وواحد الدين في واحد زاد وإن الرشد

لششم بششأن بالرشششد واحششد انفششرد ولششو فيشششتركان اساششتواؤهما
أن الظششاهر لن النششاظر، يكون فهل غيره أصأله في يشاركه

المشششاركة وجششود عنششد مإفهششومإه يعتششبر إنمششا التفضششيل أفعششل
السششبكي، فيهششا تآششردد أفعششل بمفهوم عمل ل > أو294<ص: 

النششاظر) الوقششف آجر وإذا (الول. على الناس وعمل قال ثم
فششي الجششرة (فششزادت صأششحيحة إجششارة جهششة أو مإعيششن، علششى

وإل كششثر وقششد المإششام بالزيششادة) قششال طششالب ظهر أو المدة،
جششرى لنششه الصأششح)، فششي العقششد ينفسششخ (لششم جزمإششا تآعتششبر

بيششع بعششد الجششرة أو القيمششة ارتآفاع فأشبه وقته في بالغبطة
أو المسششتحق، هششو كششان لو أنه ومإر المحجور مإال إجارة أو

فينبغششي وعليششه المثششل أجششرة بششدون إيجششاره جششاز لششه أذن
ابشن وإفتشاء ذلك في يأذن لم مإمن لغيره بانتقالها انفساخها

أجششرة أنهششا اثنان فشهد مإعدومإة بأجرة آجر إذا فيما الصلحا



المثشل أجششرة وزادت الحششوال تآغيششرت ثشم العقششد حالة المثل
المسششتقبلة المنششافع تآقششويم لن وخطؤهما، بطلنها يتبين بأنه
طششرأ لششو مإششا بخلف العقششد حالششة اساششتمرت حيششث يصح إنما

المقششوم أن بششان فششإنه المنفعة قيمة بها تآختلف أحوال عليه
جدا، مإشكل الذرعي قال المقوم تآقويمه يطابق لم أول لها
التغييششر طششرو إذ الوقششاف إجششارة بششاب ساششد إلششى يششؤدي لنه

أجششرة إلشى ننظر أنا النفس في يقع والذي كثير ذكره الذي
المدة جميع في العقد حالة الرغبات إليها تآنتهي التي المثل

وهششو انتهششى يتجدد عساه عما النظر قطع مإع عليها المعقود
به آجر مإا للمستحق الناظر دفع لكلمإهم. ولو مإوافق واضح

بعششده اساششتحق مإن رجع أثناءها المستحق فمات مإدة الوقف
طريششق، النششاظر وهششل المششدة مإن بقي مإا بحصة تآركته على
بهشا يسشتحق مإشدة مإضشي بعشد إل الشدفع عليشه يتعين ل لنه

مإلكهششا والجششرة ساششيما، ل مإنه تآقصير ل لنه ل، أو المعلوم،
عنششه إمإسششاكها للنششاظر يسششغ فلم العقد بمجرد إليه المدفوع

كمششا بعششد يتوقششع لمششا نظششر ول فيهششا التصششرف مإن مإنعه ول
والمششرأة الجششرة، يملك كالمؤجر لذلك نظائر في به صأرحوا

وكششل الجششرة بعض ساقوط احتمل وإن بالعقد الصداق تآملك
حيششاتآه دار بمنفعششة لششه وكالموصأششى الثناء في بالفسخ المهر

أثنششاء مإششوتآه احتمششل وإن ويأخششذها الجششرة يملك مإدة فآجرها
قصششرت إن المششدة أن يتجه والذي مإرجحون كل رجح المدة
انتهائهششا إلششى عليششه الموقششوف حيششاة الظن على يغلب بحيث
غيششره عنششد أو عنششده بقائهششا > مإششن295<ص:  الناظر وخاف
إجششارة بصحة حاكم حكم ولو كان وإل طريقا يكن لم عليها
دونهششا أنهششا بششالتواتآر ثبت فإن المثل أجرة الجرة وأن وقف
آخششر بسششطه يششأتآي كمششا فل وإل والجارة الحكم بطلن تآبين

وحكم بشرطه وقفا اساتأجر فيمن زرعة أبو وأفتى الدعاوي
أحششدهما بمششوت انفسششاخها بعششدم بمششوجبه شششافعي حششاكم لششه

الحكششم لن حكم، ل إفتاء هذا بأن المدة أثناء راغب وزيادة
الزيششادة أو والمششوت كيششف، له مإعنى ل وقوعه قبل بالشيء

ومإششا انتهى، بمذهبه الحكم له رفع فلمن ل وقد يوجدان قد
مإششن الوقششف أواخششر في بسطته تآحقيق وفيه مإمنوع به علل

والحكششم المششاء بيششع فششي المسششتوعب كتششابي وفششي الفتششاوى
فششإنه فراجعششه الفتششاوى مإششن الششبيع أوائششل المسششطر بالموجب

مإهم. 



الهبة كتاب
لن اساششتيقظ، أو أخششرى، إلششى يششد مإن لمرورها مإر هب مإن

نششدبها بششل جوازهششا فششي والصأششل ،للحسششان اساششتيقظ فاعلهششا
وورد والسششنة الكتششاب، الجمششاع قبششل التآيششة أنواعهششا بسششائر
>296<ص:  وقيششل المحبة مإن تآحابوا} أي: بالتشديد {تآهادوا

تآششذهب الهديششة فششإن {تآهششادوا وصأششح المحابششاة مإششن بششالتخفيف
الصدر} وهششو وحر تآذهب الهدية {فإن رواية بالضغائن} وفي

يسششتثنى نعششم وغيششظ حقششد نحششو مإششن فيه مإا المهملتين بفتح
قبششول عليهششم يحششرم فششإنه والعمششال الوليات أرباب ذلك مإن

ذلششك بسششطت وقششد القضششاء في التآي بتفصيله والهدية الهبة
فشي صأشرفها فيشه يظن لمن الهداء ويحرم حافل تآأليف في

علششى مإنفعة أو التآي بتفصيله دين أو (التمليك) لعين مإعصية
للهديششة الشششامإل العششم هبششة) بششالمعنى عششوض (بل يششأتآي مإششا

الغششالب خلف علششى الحد قدم ثم ومإن وقسيمهما والصدقة
الطلق عنششد الهبششة لفششظ إليششه ينصششرف الششذي هششو هذا نعم

هششذا، ينششافي ل أنششه بتششأمإله يعلششم مإششا اليمششان أواخر وسايأتآي
إنمششا والملششك إباحششة، فإنهششا والضششيافة العارية بالتمليك فخرج
كششذا عيششن ل مإنفعششة تآمليششك فششإنه والوقششف بششالزدراد، يحصل

ثششم الباحششة، بمنزلششة هو وإنما فيه تآمليك ل أنه والوجه قيل
عششن للحششتراز حاجششة ل قششال حيششث بششه صأرحا السبكي رأيت

بتمليششك عليششه الموقششوف يملكهششا لششم المنششافع فششإن الوقششف
الهديششة تآخششرج ول تآعششالى، الله جهة مإن بتسليمه بل الواقف

نحششو عليششه الممتنششع وإنما تآمليكا فيه فإن لغني الضحية مإن
ذلششك، فيششه الممتنششع الضحية مإن كونه هو عرضي لمإر البيع
الحششد فششي وزيششد وسايأتآي بثواب كالهبة البيع نحو عوض وبل
بالقبول يتم إنما فيها التمليك فإن الوصأية لتخرج الحياة في

وتآطوعششا يصششح، ل بمششا شششارحا واعترضششه المششوت بعششد وهششو
تآمليشك ل هشذه بأن ورد والكفارة والنذر، الزكاة، نحو ليخرج

ل كوفششائه كونهششا لن نظششر، وفيششه الدين كوفاء هي بل فيها
تآمليكا.   فيها أن يمنع

لششم (مإحتاجششا) وإن عششوض بل شششيئا مإلششك) أي: أعطششى فششإن(
الخرة) أي: لجله > (لثواب297<ص:  غنيا أو الثواب، يقصد

قششول الولششى (فشإن) قيششل الثلثششة أفضششل وهي (فصدقة) أيضا
نعششم الصششدقة مإششن قسششم الهديششة أن الفششاء ليهام وإن أصأله

وهديششة صأششدقة كششان والقصششد النقششل اجتمششع إذا أنششه إيهششامإه
(نقله) اعتراض فل الواو نسخ في رأيته والذي انتهى صأحيح



إكرامإا) ليششس له الموهوب مإكان (إلى عوض بل المملك أي
كششذا ذلششك إلششى النقششل مإششن غالبششا يلزم لنه ذكر، وإنما بقيد
للرشششوة، ينقششل عمششا به احترز بل مإردود وهو السبكي قاله

ل فيمششا لهششا دخششل فل (فهديششة) أيضششا مإثل الهجششو لخششوف أو
الهششدي لن > إهششدائه،298<ص:  نششذر صأششحة ينافيه ول ينقل

ويؤيششده تآرادفهمششا زعششم لمششن خلفششا الهديششة غيششر اصأششطلحا
هنا. للشارحا مإا يندفع وبه أحكامإهما اختلف

فشي وجودهششا تآحقششق فشي مإنشه بشد ل الهبة) الششذي وشرط( 
العاقششدان، الثششاني وركنهششا الركن بمعنى هنا فالشرط الخارج
(إيجشاب) كوهبتشك الثشاني بالمعنى هنا وهي الموهوب والثالث

وكششذا هششذا ونحلتششك وأكرمإتششك وعظمتششك ومإلكتششك ومإنحتششك
(وقبششول) النششص عن نقل كما الطعام غير في ولو أطعمتك

فششي وإشارة الناطق حق (لفظا) في ورضيت واتآهبت كقبلت
ثششم ومإششن كششالبيع الحيششاة فششي تآمليششك لنهششا الخششرس، حششق

وبالمعاطششاة هششذا كسششوتآك أو كلششك النية مإع بالكناية انعقدت
مإششا جميششع الثلثششة الركششان في هنا واشترط اختير قول على

خلفا > لليجاب299<ص:  القبول مإوافقة ومإنه ثم فيها مإر
أو هششذا، وهبتششك قششال فلششو هنششا اشششتراطها عششدم زعششم لمششن

لمششا يصششح لششم نصششفه الثنيششن أحششد أو الول، فقبششل وهبتكما
مإششالي عقششد إنهششا حيششث أي: مإن بالبيع مإلحقة الهبة أن تآقرر
إذ هنششا كمششا فيششه بعضششها تآخلششف وإن أحكششامإه فأعطيت مإثله

بالثمن المقابل الكل على اشتمل لما اليجاب أن ثم المانع
مإششا لغيششر قبششول للثمششن ببعششض البعض قبول كان ذكره الذي

بينهمششا ساششووا بششل لهذا ينظروا لم وإنما وجه كل مإن أوجبه
اللحششاق وهششو ذلششك مإششن أقششوى هششو لمششا نظششرا البطلن فششي

ل إذ البقيششة إلششى بطلنششه ساششرى بهششذا أبطششل لو إذ المذكور
أيضششا ومإنششه فتششأمإله للبششاب طششردا التعميششم فششوجب مإرجششح

بششأجنبي إل الفصل يضر ل وأنه الصيغة في الفورية اشتراط
ساششلطتك إن فقيل قبضه على وسالطتك وهبتك في واختلفوا

يششدخل إنمششا القبششض فششي الذن لن مإضر، فصل قبضه على
لتعلقششه مإضششر غيششر وقيل أجنبيا فكان الصيغة تآمام بعد وقته

نظر ثم رجحه، الذرعي رأيت ثم الثاني، يتجه والذي بالعقد
فششي مإششر مإششا القبول،. وقيششاس وجود قبل بالذن الكتفاء في

تآشششترط ل وقششد يفششرق أن إل الكتفششاء بششالرهن الرهششن مإزج
وإن فششأعتقه عنششي عبششدكا كأعتق ضمنية كانت لو كما صأيغة

بخلف بحلششي الصششغير ولششده زيششن لششو وكمششا مإجانششا يقششل لم



القفششال قششاله الطرفيششن بتولي تآمليكه على قادر لنه زوجته،
اشششترطا حيششث يخالفه كلمإهما بأن اعترض لكن جمع وأقره

ولششي وهبششة وقبششول بإيجششاب الطرفيششن تآششولي الصأل هبة في
وأقششروه العبششادي عششن ونقلوا نائبه أو الحاكم يقبلها أن غيره

مإثل لبنششي اغرساها الغرس عند قال و أشجارا غرس لو أنه
اشششتريتها يششده فششي لعيششن قششال لو مإا بخلف إقرارا يكن لم

هششذا جعلششت قششال ولششو إقششرار فششإنه الجنششبي لفلن أو لبنششي
بششأن والفششرق انتهششى، لششه وقبض قبل إن إل يملكه لم لبني

لن يجششدي، ل الغششرس دون الصششبي يششد فششي صأششار الحلششي
أن علششى شششيئا يفيششد ل مإملششك لفششظ بغير يده في صأيرورتآه

فششرق، فل النششزاع مإحششل هو الملك تآفيد الصيرورة هذه كون
المششذهب قواعششد علششى يتمشى ل إنه قال الذرعي رأيت ثم

وغيششره الخششوارزمإي قول ضعفوا وغيرهما والذرعي والسبكي
نقلششوا آخرين ورأيت إياه يملكه حليا الصغير الب إلباس أن

بل بأمإتعششة بنتششه جهششز لو أنه > نفسه300<ص:  القفال عن
وهششذا ادعتششه إن يملكهششا لششم أنششه فششي بيمينششه يصششدق تآمليك
بنتششه بعث فيمن القاضي وأفتى عنه سابق مإا رد في صأريح

فهششو بنششتي جهششاز هششذا قششال إن بأنه الزوج دار إلى وجهازها
الملششوكا وكخلششع بيمينششه ويصششدق عاريششة فهششو وإل لهششا مإلششك

الضششرة مإششن النوبشة كهبششة قبول ول فيها، اللفظ عدم لعتياد
الششدرهم كششان لششه فاشششترى خبزا بدرهمك لي اشتر قال ولو

يشششترطان) أي: ول(مإششر.  كمششا المعتمششد علششى هبششة ل قرضششا
والخششذ، العطششاء، يكفششي بل (في) الصدقة والقبول اليجاب،

للتمليششك العطاء يصرف الثواب قصده أو مإحتاجا، كونه لن
بششل الصششحيح (علششى مإششأكول لغيششر (الهدية) ولو في ول حينئذ
ذاكا) مإششن (والقبششض كاليجششاب هذا) ويكون مإن البعث يكفي

مإشع الصشحابة بل السلف عادة هو ذلك لن كالقبول، ويكون
فيششه يتصششرفون كانوا ذلك ومإع وسالم، عليه الله صألى النبي

وشششرط إباحششة كششان أنششه تآششوهم مإششا فانششدفع الملكا تآصششرف
هبششة تآصششح فل الملششك أهليششة والمتهششب التبرع، أهلية الواهب

الهبة تآصح ول > سايده301<ص:  إذن بغير مإكاتآب ول ولي
مإؤقتة ول مإلكك عن تآزيله ل كأن مإفسد شرط مإع بأنواعها

(ولششو قششال كمششا والرقبى العمرى، مإسائل في إل مإعلقة ول
اقتضششاه كمششا بهششا جاهششل أو اللفششاظ هششذه بمعنى قال) عالم

فششي الروضششة وفششي قششال الذرعششي اساتشششكله لكششن إطلقهم
ل الحكششام وجاهششل الساششلم قريششب أن المروزي عن الكتابة



لفششظ زيششادة أو نيششة، إليششه تآنضششم حششتى بلفظششه تآششدبيره يصح
مإششن بششد ل الطلق فششي قششولهم مإششن أخذا يتجه والذي انتهى
ولششو اللفششظ مإعنششى مإعرفة مإن بد ل أنه لمعناه اللفظ قصد
أنششه فششي بصششريح أتآششى مإن يصدق ل نعم يقصده حتى بوجه

كعششدم ذلششك علششى حششاله قرينششة دلششت إن إل بمعنششاه جاهششل
بششه. صأششرحا الذرعششي رأيششت ثششم ذلششك، يعششرف لمششن مإخالطته

لششك أي: جعلتهششا الحيششوان) مإثل هششذا أو الششدار، هششذه أعمرتآك(
(فهي) أي: الصيغة لعقبك أو لورثتك)، فهي مإت (فإذا عمركا

قبولهششا فيعتششبر عبارتآهششا طششول هبة (هبة) أي: صأيغة المذكورة
لظششاهر إلغششاء بعقبششه تآختص ول لورثته وتآكون بالقبض وتآلزم
مإسششلم لخبر بحال للواهب تآعود ول التآي بالخبر عمل لفظه
إلششى تآرجششع ل أعطيهششا للششذي فإنهششا عمرى أعمر رجل {أيما
يتعششرض ولششم أعمرتآششك) كششذا علششى اقتصر أعطاه} (ولو الذي

الشششيخين الجديششد) لخششبر (في هبة (فكذا) هو الموت بعد لما
ينششافي ل حيششاتآه مإششدة لششه لهلهششا} وجعلهششا مإيششراث {العمششرى

وكأنهم المالك بحياة مإقدرة كلها المإلكا فإن لورثته انتقالها
التي العمرى إنما عنه الله رضي جابر بقول يأخذوا لم إنما
لشك هشي يقششول أن وساشلم عليه الله صألى الله رساول أجاز

إلششى تآرجششع فإنهششا عشششت مإششا لششك هششي قششال فششإذا ولعقبششك
هششذه، قششال) أعمرتآششك (ولو اجتهاده بحسب قاله لنه صأاحبها،

عمششركا هذه وهبتك السبكي به وألحق عمركا لك جعلتها أو
(فكششذا) مإششت كنت إن ورثتي إلى أو إلي)، عادت مإت (فإذا

لزومإششه ظششن وإن الفاساششد للشرط الصأح) إلغاء (في هبة هو
عن به عدلوا ثم > ومإن302<ص:  الصحيحة الخبار لطلق
فيششه يصح مإوضع لنا ليس إذ الفاسادة الشروط ساائر قياس
هششذا إل لمقتضششاه المنششافي الفاساد الشرط وجوب مإع العقد
كمششا مإدخولششة كلهششا بتوجيهششات نظششائره عن هذا خروج ووجه
فتبطششل، زيششد عمششر أو عمششري، بعمششركا وخششرج بتأمإلها، يعلم
ولششو(أول.  الجنششبي أو هششذا، يمششوت قد إذ حقيقة تآأقيت لنه
مإششوت يرقششب واحششد كششل لن الرقوب، مإن أرقبتك) هذه قال

إليه ضم أو ذلك، على رقبى) واقتصر لك جعلتها (أو صأاحبه
عششادت قبلششي مإششت إن (أي قششوله في أي: التفسيرية بعد مإا

ك مإت وإن إلي القشولين طشرد فالمشذهب لشك اساشتقرت قبل
الشششرط ويلغششو تآصششح الصأششح الجديششد والقديم) فعلششى الجديد،
داود، أبششي لخششبر وذلششك والقبششض قبولهششا فيشششترط الفاساششد

أعمره أو شيئا، أرقب فمن تآرقبوا ول تآعمروا {ل والنسائي



يعششود أن فششي طمعششا تآعمششروا ول تآرقبششوا لورثته} أي: ل فهو
لهششذا تآحريمهمششا السششبكي وبحششث الميششراث ساششبيله فإن إليكم

مإششن يؤخششذ بششل نظششر وفيششه أخششر لحششاديث صأششحا وإن النهششي
النهشي أن فعلشه جشواز صأح فيما الصأل لن الصحة، أحاديث

للتنزيه. 
لن أو، قبلششه، مإششا ليشششاكل يششؤنثه جششاز) لششم بيعششه جششاز ومإا(

نعششم أوساششع، لنهششا (هبتششه) بششالولى، حقيقششي غير فاعله تآأنيث
أنهششا أحششدهما وجهششان هبتهششا وفي بالجارة بيعها يصح المنافع
وقضششية عاريششة مإنافعه وهبت مإا أن على بناء بتمليك ليست

المششاوردي جششزم وبششه تآرجيحششه الساششنوي قششاله كمششا كلمإهمششا
مإششا أن على بناء تآمليك أنها ثانيهما الزركشي ورجحه وغيره
والسبكي الرفعة ابن مإنهم جمع ورجحه أمإانة مإنافعه وهبت

ل بالساششتيفاء وهششو بششالقبض إل يلششزم فل وعليششه والبلقينششي
الجششرة لتقششرر فيهششا بالحتيششاج الجششارة وفششارقت العين بقبض

شششرحا فششي ذكرتآششه بسط ذلك في و المنفعة، في والتصرف
ألششف فوهبتششك هبتششه ل بيعششه يصششح الذمإششة فششي ومإا الرشاد،

وقبضششه، المجلششس فششي عينششه وإن باطششل ذمإششتي فششي درهششم
يكون بل له هبته ل المثل بثمن لوارثه بيعه يصح والمريض

والمرهونششة هبتهمششا، ل بيعهمششا يجوز والمكاتآب والولي وصأية،
ل للضششرورة بيعهششا يجششوز اساششتولدها أو مإعسششرا، أعتقهششا إذا

كلششه ذلك اساتثناء يقال > وقد303<ص:  للمرتآهن ولو هبتها
أو العاقد، في خارجي أمإر الهبة مإن المانع لن صأحيح، غير

(كمجهششول بيعششه ل) يجششوز (ومإششا عليششه المعقششود فششي طششرأ
(فل) تآجوز و) وآبق (وضال انتزاعه على قادر ومإغصوب) لغير

خششبر يششرد ول الحيششاة فششي تآمليششك مإنهمششا كل أن بجامإع هبته
لمعلششوم تآابعششا وقششع المجهششول الرجحششان لن وأرجششح}، {زن
مإن حذرا الحق تآحقق بأرجح المراد أن يتجه الذي أن على

للعبششاس وساششلم عليششه اللششه صأششلى {قششوله ول فيششه التسششاهل
علششى بنششاء البحرين مإن جاء الذي المال في عنه الله رضي

فششي ذكششر مإششا أن الظششاهر لن مإنششه} الحششديث، خذ مإلكه أنه
هششديته بخلف الخششص بششالمعنى الهبشة فشي هو إنما المجهول
أنشه الظششاهر العبششاس وإعطشاء يظهششر فيمششا فيصحان وصأدقته
المسششتحقين جملششة مإششن لكششونه فهششو وإل هبششة ل صأششدقة

جمششع بيششن وقششف مإششال (إل) فششي بينهششم يفاوت أن وللمعطي
أو تآسششاو، علششى فيششه بينهششم الصششلح فيجششوز بمستحقه للجهل
تآششواهب بينهششم يجششري أن بد ول المإام قال للضرورة تآفاوت



حصششته لهششم وهب إن لكن البين مإن نفسه إخراج ولبعضهم
لنششه أي:، الغششانم أعششراض بخلف أيضششا المإام قاله مإا على

الصلح مإحجور ولولي هذا، بخلف احتمال على ول يملك لم
قبيششل يششأتآي مإما يعلم كما بيده عما ينقص ل أن بشرط له

فششوهب غيششره بمتششاع مإتششاعه اختلط إذا فيما وإل النكاحا خيار
وصأششفته قششدره جهششل مإششع فيصششح لصششاحبه نصششيبه أحششدهما
أو تآأخذ مإما حل في أنت لغيره قال لو فيما وإل للضرورة

وهششي إباحة لنه فقط، الكل فله مإالي مإن تآأكل أو تآعطي،
وفي قال العبادي قاله والعطاء الخذ بخلف بمجهول تآصح

أقل لنه عنقود، على يزيد ل شئت مإا كرمإي عنب مإن خذ
المبنششي الحتيششاط بششأن ويششرد واساتشششكل الساششم عليه يقع مإا

أبحت في القفال وأفتى التقدير ذلك أوجب الغير حق عليه
وظششاهره إباحششة بأنه شئت مإا بستاني ثمار مإن تآأخذ أن لك
لو النوار وفي أحوط العبادي قاله ومإا شاء، مإا أخذ له أن

العنششب مإششن كرمإششي في مإا أو داري، في مإا لك أبحت قال
الباحششة وتآقتصششر لغيششره وإطعششامإه وحمله بيعه دون أكله فله

أبحششت قششال ولششو والكرم الدار، في أي: عندها الموجود على
المبيششح يعلششم ولششم واساششتعمال أكل داري فششي مإششا جميششع لششك

ذكششره مإا > وبعض304ص: <ه.  ا الباحة تآحصل لم الجميع
القفششال لكلم مإوافششق إلششخ وتآقتصر وقوله البغوي فتاوى في

صأششحة مإششن مإششر مإششا ينششافي ل آخششرا ذكششره ومإششا العبششادي، ل
ذاكا بخلف وجه كل مإن مإجهول هذا لن بالمجهول، الباحة
الحنطششة (حبششتي وإل بششالرد تآششرد ل الباحة بأن بعضهم وجزم

كمششا اتآفاقا هبتها ل بيعها يمتنع فإنه المحقرات ونحوهما) مإن
وإن ضششعيف هبتهششا تآصششح ل أنه الرافعي فبحث الدقائق في

بششالمحقر النسششان يتصدق أن مإحذور ل إذ المإام إليه سابقه
غيششر إذ مإلكششا هنششا بششأن الكلششب نحششو وفششارق الخششبر في كما

نشص أنشه علششى ثشم ل بشه صأرحوا كما مإملوكا مإال المتمول
فيششه تآنششاقض على نجس جلد وكذا هبته صأحة على الم في
اليششد نقششل مإعنششى علششى الصحة بحمل بينه جمع الروضة في
ه صأرحوا كما الحقيقشي الملشك علشى وعشدمإها الكلشب فشي ب

يصح ل ولحمها الضحية جلد وإل نجس دهن في يقال وكذا
والحششق الهبششة، مإششن نششوع وهششو بششه التصدق بخلف بيعه نحو

اليششد نقششل أي: بمعنششى هبتششه وتآصح بيعه نحو يصح ل التحجر
بششدار الغنيمششة طعششام وكششذا بششه أحششق الثاني يصير حتى أيضا

المششراد أن علششى حمله يتعين هبته صأحة أطلق فمن الحرب



الثمششر وإل مإملششوكا ل لهم مإباحا بأنه لتصريحهم اليد نقل بها
وإل قطششع شرط غير مإن هبته تآصح صألحه بدو قبل ونحوه

الرض فششي فتصح بالبيع يفرد ل زرع أو بذر، مإع أرض هبة
الثمششن مإششن يخصششها بما الجهل مإن فيهما البيع مإبطل لنتفاء

بششه التصششدق أو (للمدين)، الدين) المستقر التوزيع. (وهبة عند
للمعنششى نظرا قبول إلى تآحتاج > (إبراء) فل305<ص:  عليه

مإششا على الصأح) بناء في (باطلة (لغيره) أي: المدين (و) هبته
علششى أمإششا عليششه، هششو مإششن لغيششر الدين بيع بطلن مإن قدمإه

الروضة في وكأنه بالولى هبته فتصح مإر كما الصأح مإقابله
بيعششه يصح أنه قدمإه مإا مإع هبته بطلن على هنا جرى إنما

تآقششرر كمششا بششالولى ذاكا مإششن هششذا ضعف مإعرفة على اتآكال
عليششه تآتوقف ل وقيل بالقبض إل تآلزم ل قيل الصحة وعلى
مإششن العقششد بعششد بششد ل وقيششل العقششد بنفس تآلزم قيل فعليه
والششذي نقله يمكن ل فيما كالتخلية ويكون القبض في الذن
فل هنششا الحقيقششي القبششض اشششتراطهم مإششن أخششذا الول يتجه

للوالششد مإقششابليه وعلششى الششواهب بششإذن قبضششه بعششد إل يملكششه
مإوقوف تآبرع ولو العين مإنزلة له تآنزيل فيه الرجوع الواهب

إمإا قبضها قبل لنها يصح، لم لخر الجرة مإن بحصته عليه
مإنهششا وكيلششه أو هششو قبششض فششإن مإجهولششة أو له مإملوكة غير

وأذن وكيلششه أو هو ورآه مإنه حصته وعرف التبرع قبل شيئا
لجششابي إذنششه يصششح ول فل وإل صأششح وقبضششه قبضششه فششي له

قبششل تآوكيششل لنه عليه، للمتبرع يعطيه قبضه إذا لنه الوقف
الورثششة أحششد تآششبرع صأششح وإنمششا مإجهششول فششي أنه على الملك

 مإنها حصته وعرف رآها أعيان في مإحله لن بحصته،
العششم (مإوهششوب) بششالمعنى الضمنية الهبة غير يملك) في ول(

ابششن ونقل الصغير لولده أب مإن ولو مإر مإا لجميع الشامإل
يريششد لعلششه الشششهاد هنششا يكفششي أنششه الفقهاء إجماع البر عبد

مإر > فيما306<ص:  المبيع بقبض) كقبض (إل مإذهبه فقهاء
بل يششديه بيششن الوضششع ول التآلف هنششا يكفي ل نعم بتفصيله

تآحققششه فاشششتراط كالوديعششة مإسششتحق غيششر قبضششه لن إذن،
نظر فيه الهدية في به الكتفاء بعضهم وبحث المبيع بخلف

الله صألى أنه الصحيح للخبر الصيغة بعدم فيها تآسومإح وإن
فمششات مإسكا أوقية ثلثين النجاشي إلى {أهدى وسالم عليه
بيششن وساششلم عليششه اللششه صأششلى فقسششمه إليششه تآصششل أن قبششل

الصششحابة مإن كثيرون به وقال الباقي بالهدية نسائه} ويقاس
الفاساششدة والهبششة مإخششالف لهششم يعششرف ول عنهششم اللششه رضي



يعتششد وإنمششا الملك ل الضمان عدم في كالصحيحة المقبوضة
أو الششواهب)، (بششإذن أو الششواهب، بإقبششاض كششان إن بششالقبض

خلفششا الكششل نحششو وكششذا كالعتاق يتضمنه فيما أو فيه وكيله
قشاله بمشا واحشد غير جزم لكن شارحا قاله مإا على للقاضي
إذن غيششر مإششن قبضششه فلششو المتهب يد في كان وإن القاضي

حجششر أو أغمي، أو جن، أو الذن عن ورجع أذن ولو ضمنه
قبضششه ولششو الذن بطششل القبششض قبششل أحدهما مإات أو عليه،
بعششده المتهششب وقششال قبلششه الذن عششن رجعششت الواهب فقال
فششي لششه تآردد مإن الذرعي اساتظهره مإا على الواهب صأدق
الصأششل لن المتهششب، بتصديق احتمال > وله307<ص:  ذلك
المنقول هو هذا أن رأيت ثم قريب، وهو قبله الرجوع عدم
فششروع مإششع الرهششن بششاب فششي الرشششاد شششرحا في ذكرتآه كما

كششأن بششالقبض القششرار ويكفششي هنششا اساتحضششارها يتعين أخرى
أو والقرار نعم، فقال وأقبضته فلن مإن كذا وهبت له قيل

قول عنه يكفي نعم القبض يستلزم ل الهبة بمجرد الشهادة
القششرار أخششر أو مإششر، كمششا لزمإا مإلكا المتهب مإلكها الواهب

لششه، يتنبه لئل عنه الشاهد ساؤال للحاكم وليس بعضهم قال
بششالقبض اساششتقل الثششواب أقبششض فإذا بيع الثواب ذات والهبة
العششم بششالمعنى والمتهششب أحششدهما) أي: الششواهب، مإششات (فلششو

والقبششض الهبششة، (بيششن الوجششه على والصدقة للهدية، الشامإل
وقيششل(خليفته.  لنه والقباض، القبض، مإقامإه) في وارثه قام

بأنهششا الول وفششرق كالشششركة لجششوازه العقد) بششالموت ينفسخ
فششي مإا تآضعيف مإنه ويؤخذ الشركة نحو بخلف للزوم تآئول

قول وصأولها قبل بالموت تآنفسخ الهدية أن الجرجاني تآحرير
علششى ليششس المدار أن ضعفه ووجه ه ا القبول لعدم واحدا

الهديششة فششي جششار وهششو للششزوم اليلولششة علششى بششل القبششول
وإغمششائه الششواهب بجنششون الهبششة تآبطششل ول أيضششا والصششدقة

المتهب وكذا قبلها وليه إقباض ل إفاقته بعد إقباضه فيكفي
.إفاقته قبل القبض لوليه نعم

أولده) عطية في (العدل عل وإن للوالد) أي: الصأل ويسن(
علششى الولد وجششود مإششع الحفششاد ولششو سافلوا وإن أي: فروعه

ساششواء الولد خصششص لمششن وخلفششا واحششد لغيششر وفاقا الوجه
أم وقفششا أم صأششدقة أم هديششة أم هبششة العطيششة تآلششك أكششانت

العلمششاء أكششثر عنششد كششره عذر لغير يعدل لم فإن آخر تآبرعا
الله {اتآقوا البخاري خبر ذلك في والصأل يحرم، جمع وقال

وساششلم عليه الله صألى أنه أحمد أولدكم} وخبر بين واعدلوا



ل أولده لبعششض عطيششة علششى يشششهده أن أراد لمششن {قششال
بينهششم}. تآعدل أن الحق مإن عليك لبنيك جور على تآشهدني

أيسششركا قال ثم غيري، هذا على {أشهد لمسلم رواية وفي
فأمإره فل} إذن قال بلى قال ساواء البر في لك يكونوا أن

مإا باعتبار جورا تآسميته وأن الجواز في صأريح غيره بإشهاد
أعطششى البعششض فضششل فششإن المطلششوب العششدل عدم مإن فيه

نششدبا رجشع > وإل308<ص:  العششدل بشه يحصشل مإشا الخريششن
المحششروم مإششن علششم لششو أنششه الوجه نعم رواية في به للمإر
الرجوع يسن لم دينه ورقة لفقره غيره عقوق وظن الرضا

فششي يصششرفه لئل فاساششقا أحششرم لششو كمششا التفضيل يكره ولم
بنحششو المتميششز أو الحششوج، آثششر أو زاد أو عاقششا، أو مإعصششية،

عنهما، تآعالى الله رضي عائشة مإع الصديق فعله كما فضل
بالهبششة كهششو هبتششه فششي بالرجوع بعضهم تآخصيص أن والوجه

مإنششه يطلششب ل أنششه عطيششة كغيششره قششوله وأفهششم مإششر فيمششا
فششي وقششع لكششن. وغيششره بششالكلم كششالتودد غيرهششا في التسوية

مإطلوبششة بينهششم التسششوية أن خلف ل الششدمإيري نسششخ بعششض
يششترتآب مإششا كششثيرا إذ وجه وله أي: للمميزين القيل في حتى
ينبغششي ثششم ومإششن العطاء في مإر مإا ذلك في التفاوت على

أيضششا للولششد ويسششن لعششذر التمييششز اساتثناء أيضا هنا يأتآي أن
نعششم لبعضهم خلفا كره فضل فإن أصأوله عطية في العدل

الم يفضل أن فالولى فضل فإن الدارمإي عن الروضة في
عششدم وقضششيته الششبر ثلششثي لهششا أن الحششديث فششي لمششا وأقششره

أولششى إنششه المكششروه جزئيششات بعششض فششي يقال ل إذ الكراهة
علششى الجماع المحاسابي عن مإسلم شرحا في بل بعض مإن

الرث فششي عليهششا فضششل وإنمششا الب علششى البر في تآفضيلها
غيششره، مإششن أقششوى والعاصأششب العصششوبة، مإلحظه أن يأتآي لما
وبهششذا أحششوج لنهششا أقششوى، فيششه وهي الرحم مإلحظه هنا ومإا

مإلحظهششا لن الفطششرة، فششي عليهششا يقششدم أنششه مإششر مإششا فارق
الخششوة نحششو بين العدل الوجه على ويسن مإر كما الشرف

{حششق خششبر البيهقي وروى الولد في طلبها دون لكنها أيضا
ولششده} وفششي علششى الوالششد كحششق صأششغيرهم على الخوة كبير

<ص: يحصششل الب} وإنمششا بمنزلششة الخوة مإن {الكبر رواية
والنششثى) الذكر، بين يسوي (بأن ذكر مإن بين > العدل309

ضششعيف ولخششبر السششابق الخششبر فششي ذلششك في ظاهرة لرواية
فششي أولدكششم بيششن {ساششووا إرساششاله الصششحيح وقيششل مإتصششل
نسششخة وفششي النسششاء لفضشلت أحششدا مإفضل كنت ولو العطية



هشذا مإلخشص بشأن الول الرث) وفرق كقسمة البنات} (وقيل
ذاكا ومإلحششظ فيششه تآهمششة عششدم مإششع مإختلفششة وهششي العصششوبة

مإششر ومإششا هششذا، وعلى فيه التهمة مإع ساواء فيه وهما الرحم
بششأن التسششوية تآتصششور الولد مإششع الولد أولد إعطششاء فششي

فششي يششأتآي مإششا نظيششر العليششن درجششة فششي الساششفلون يفششرض
 قول على الرحام مإيراث

تآششدل ولششم مإثل عمامإششة بها ليشتري دراهم آخر فرع) أعطى(
لزمإششه المعتششاد التبسششط مإجششرد قصششده أن علششى حششاله قرينة
عينششه فيمششا يصرفه مإقيد مإلك لنه مإلكه، وإن ذكر مإا شراء

مإلكششا لششورثته انتقششل ذلك في صأرفه قبل مإات ولو المعطي
مإششاتآت لششو كمششا بمششوتآه التقييششد لششزوال ظششاهر هو كما مإطلقا
فيششه يتصششرف فششإنه فيششه الصرف قبل بعلفها الموصأى الدابة
أن بشششرط أو الموصأششي، لورثششة يعششود ول شششاء كيف مإالكها

صأريح الشرط لن أصأله، مإن العطاء بطل ذلك بها يشتري
غيره.  بخلف تآأويل يقبل ل المناقضة في
الشششامإل العم بالمعنى ولده) عينا هبة في الرجوع وللب( 

فششي وتآناقضا النسخ بعض في هذا يوجد بل والصدقة للهدية
الولششد كان وإن ذكر مإا جمع قاله كما المعتمد لكن الصدقة

لرجششل يحششل {ل الصششحيح للخبر دينا له مإخالفا صأغيرا فقيرا
فيمششا الوالششد إل فيهششا فيرجششع هبششة يهب أو عطية يعطي أن

طبششع مإششا إذ فيششه التهمششة لنتفششاء بذلك ولده} واختص يعطي
رجششع إنمششا بششأنه يقضششي نفسششه علششى لولششده إيثاره مإن عليه

كشان كششأن لعششذر إل الرجششوع لششه ويكششره مإصششلحة، أو لحاجشة
لششم أصأششر فششإن به فلينذره مإعصية في يصرفه أو عاقا الولد
وكراهتششه العاصأششي فششي نششدبه السانوي وبحث قاله كما يكره
لششم إن وإبششاحته أزالششه إن ونششدبه عقششوقه زاد إن العششاق في
لنفقششة، لششه الب احتششاج إن كراهته عدم والذرعي شيئا يفد
فششي ووجششوبه عنششه غنيششا الولششد كششان إن نششدبه بششل ديششن أو

المعصششية عششن كفششه إلششى ظنششه في طريقا تآعين إن العاصأي
وكفششارة ونششذر كزكششاة واجبششة صأششدقة فششي امإتنششاعه والبلقينششي

يرجششع إنمششا لنششه تآطششوع، أضحية لحم في > وكذا310<ص: 
كششثيرون أفششتى ذكششره وبما مإمتنع فيه وهو بالتصرف ليستقل

الرجششوع بجششواز أفتى مإن على وردوا عنه وتآأخر سابقه مإمن
إن مإحلششه بعضششهم وقششول وغيرهششا الروضششة بكلم النششذر فششي

حيششث النششذر لن إليششه، مإحتاج غير صأحيحة نذر صأيغة وجدت
لن مإحضششا، تآمليكششا لكششونه نظر ول ذلك به يراد إنما أطلق



مإخصششص غيششر مإششن العمششوم علششى بششه الوفششاء أوجششب الشرع
بثواب هبة في رجوع ول مإمتنع التبرع على الواجب وقياس
فيمششا ول القاضي قاله كما عليها أثابه وإن ثواب بل بخلفها

فيمششا ول ساششقوطه بعد عوده يمكن ل إذ عليه دينا وهبه لو
ويجششوز مإلكششه ساششيده لن رق، إذا المكششاتآب لفرعششه وهبششه

ولششه بالساششقاط يسششقط ول الموهششوب بعششض فششي الرجششوع
وساششبقه المصششنف به أفتى كما لفرعه بأنه أقر فيما الرجوع

الجلل قششال مإتششأخرون جمششع واعتمششده مإتقششدمإون جمششع إليششه
وهششو بالهبششة فسششره إذا فيمششا ذلششك وفرض أبيه عن البلقيني

ومإششات وأقبششض وهب لو المصنف قال ه ا مإنه بد ل فرض
الصحة في كونه والمتهب المرض، في كونه الوارث فادعى
مإعهششا لن الششوارث، بينششة قششدمإت بينتين أقامإا ولو ه ا صأدق
علششوا وإن الجهششتين الصأششول) مإششن لسششائر وكششذا( علششم زيششادة

عتقهششم فششي المشششهور) كمششا (علششى ذكششر فيما كالب الرجوع
والحواشششي الفششروع بهم وخرج عنهم القود وساقوط ونفقتهم

يجششوز فل بششالواهب الرجششوع اختصاص كلمإه وأفهم يأتآي كما
رجشوعه (وششرط له الموهوب فرعه يرثه ولم مإات لو لبيه
مإششا ليشششمل اساششتيلئه المتهب) أي سالطنة في الموهوب بقاء
يمنششع لزم حششق بششه مإتعلششق غير التخلل ثم التخمر في يأتآي
(بششبيعه) كلششه (فيمتنع) الرجوع سافه حجر عليه طرأ وإن البيع
للولششد باقيششا الخيششار كششان وإن بششاعه لمششا بالنسبة بعضه وكذا
كششان إن جششوازه الذرعششي بحششث لكششن إطلقهششم اقتضششاه كما

ظششاهر وهششو بششاق > وخياره311<ص:  الواهب أبيه مإن البيع
ولششده يخششص بمششا رجششع ثششم فاقتسششمه، مإشششاعا وهبششه ولششو

إل يرجششع لششم وإل إفششرازا القسششمة كششانت إن جششاز بالقسششمة
رجششع بالنصششف الشششركة كششانت فلو مإلكه عن يخرج لم فيما
إن القبششول (ووقفششه) مإششع القسمة تآنقض ول فقط نصفه في

إلششى يفضششي عقششد يوجششد لششم قبله لنه يظهر، فيما شرطناه
الخيار زمإن في البيع وبين بينه يفرق وبه مإلكه عن خروجه
الراجششع يششؤده لششم مإششا برقبتششه جناية أرش بتعلق أيضا ويمتنع
حششتى الششدين عششن الناقصششة الرهن قيمة لداء يجب لم وإنما
خرجششت لششو بششه المرتآهششن تآعلششق يبطل أداءها لن فيه، يرجع

عليششه المجنششي تآعلششق يبطل ل الرش وأداء فيتضرر مإستحقة
يقبل ل وفسخه عقد الرهن أن والفرق مإستحقا، بان لو به

علششى القاضششي ويحجششر يقبلششه فإنه الجناية أرش بخلف وقفا
وبتخمششر باقيششة والعيششن الحجششر ينفششك لم مإا لفلساه المتهب



العصششير مإلششك ساششببه الخششل مإلششك لن يتخلششل، لششم مإا عصير
ينبششت لششم مإا بذر وبتعفن الميتة جلد دبغ الذرعي به وألحق

كلم اقتضششاه كمششا فرخششا يصششر لششم مإششا دمإششا بيششض وصأيرورة
وإنمششا تآفششرخ أو نبت، وإن رجوع ل أنه المعتمد البغوي. لكن

اساششتهلكا لن الغاصأششب، عنششد وتآفششرخ نبششت فيما المالك رجع
هنا الموهوب اساتهلكا بخلف بالكلية حقه يمنع ل المغصوب

لششم مإششا العتششق تآعليششق فششي يششأتآي لمششا أي: الصششحيحة وبكتابته
يتجلششل لم مإا صأيد والموهوب الواهب وبإحرام وبإيلده يعجز

ل والرجششوع مإوقششوف، مإاله لن يسلم، لم مإا الواهب وبردة
(برهنششه) قبششل ول وإبششاقه غصششبه (ل) بنحششو يعلششق ول يوقششف
بعششده بخلفهمششا السششلطنة القبششض) لبقششاء قبششل (وهبته القبض
لزوالهششا ظششاهر هششو كمششا الواهب غير > والمرتآهن312<ص: 

الملششك لن لبيششه، لخيششه أو لبنششه البن مإن الهبة كانت وإن
البششن مإرض ولو شارحا قال. الب أو الجد، مإن مإستفاد غير

لنششه ل، أو رجششوعه، يصششح هششل البششن مإششات ثم الب، ورجع
رجششوعه، صأحة يظهر والذي مإنقول أر لم عليه مإحجورا صأار
رأيششت ثششم ونحوهششا، التبرعششات فششي هو إنما عليه الحجر لن

وبيششن بينششه بعضششهم وفرق ذكرتآه بما صأرحوا وغيره الذرعي
الغرمإششاء، بعض وإيثار التصرف لمنعه أقوى بأنه الفلس حجر

(ول) بنحششو اليثششار يمنششع ول المحابششاة يمنششع إنمششا والمششرض
وزراعتها) لبقششاء (وتآزويجها به والوصأية عتقه) وتآدبيره، (تآعليق

بحالهششا العيششن المششذهب) لبقششاء علششى الجششارة (وكذا السلطنة
رجششوع غيششر مإن المستأجر فيستوفيها المنفعة الجارة ومإورد

بعششد البائع رجوع هنا مإا وفارق المؤجر على بشيء للواهب
ثم الفسخ أن وجه جرى ولذا أقوى ثم الفسخ بأن التحالف

مإلكششه) أي: زال ولششو. (هنششا كششذلك ول أصأششله مإن العقد يرفع
ة، (وعشاد) ولشو الموهشوب عشن الفرع (لشم بعيشب رد أو بإقال

غيششر الملششك لن الصأششح)، (فششي لششه الششواهب يرجششع) الصأششل
نحششو فششي مإششر كمششا ويرجع يزول قد نعم حينئذ مإنه مإستفاد
ولششم فششأحرم صأششيدا وأقبضششه وهبششه لششو وكمششا العصششير تآخمششر

الزائششل الولششد مإلششك بششأن ورد قيششل كششذا تآحلششل ثششم يرساششله،
وخششرج بعششده ولو إرسااله يلزمإه بل بالتحلل يعود ل بالحرام

ضششاع لششو كما الزوال على أشرف وإن يزل لم لو مإا بزال
المالششك فحضششر يتملكششه ولشم ساششنة وعرفششه مإلتقششط فششالتقطه

لفرعششه الفششرع وهبششه ولششو فيششه الرجششوع فلبيششه لششه وساششلم
يتجششه والششذي وجهان الب رجوع ففي فيه رجع ثم وأقبضه،



إن أقلنششا ساششواء عششوده ثششم مإلكششه لزوال الرجوع عدم مإنهما
بششه يرد لم بالبطال القائل لن ل، أم للهبة، إبطال الرجوع
رجششع زاد (ولششو المنفصششلة الزيششادة فششي لرجششع وإل حقيقتششه
وحرفششة صأششنعة تآعلششم ومإنهششا تآابعششة لنهششا المتصششلة)، بزيششادتآه
الرجششوع عنششد حمششل ل القيمششة بها زادت وإن الرض وحرث
ومإثلششه حششال الرجششوع لششه كششان > وإن313<ص:  بيششده حدث
بششأن رد لكششن الحششاوي فششي مإششا علششى يتششأبر ولششم حدث طلع

(ل يخششالفه حامإششد أبششي الشيخ عن نقل التفليس في كلمإهما
بملششك لحششدوثها فيهششا يرجششع فل وأجششرة المنفصششلة) ككسششب

يششده فششي انفصششل وإن القبض عند حمل مإنها وليس المتهب
ويبقى مإطلقا بأرشه يرجع ل أنه وحكمه النقص عن وساكت
بقيمته، يتملك أو بأرش، يقلع أو بأجرة وبناؤه مإتهب غراس
ه بوضشعه لحشترامإه مإجانشا الحصاد إلى وزرعه مإلكشه حشال ل
بششه زادت فششإن صأششبغ أو قصششارة نحششو فيششه عمل ولو الرض
الرجششوع ويحصششل(لششه.  شششيء فل وإل بالزائششد شششاركا قيمتششه

أو مإلكششي، إلششى رددتآششه أو اساترجعته أو وهبت، فيما برجعت
النيششة مإششع وبكنايششة فسششختها أو أبطلتهششا، أو الهبششة)، نقضششت
(ل فيششه لصششراحتها المقصششود تآفيششد هذه لن وقبضته، كأخذتآه

م ووطئهشا) الشذي (وإعتشاقه القبشض وهبته) بعد ووقفه ببيعه ل
الفعششل يقششو فلششم الفششرع مإلك الصأح) لكمال (في مإنه تآحمل
أمإا الخيار، زمإن في بها البيع انفساخ فارق وبه إزالته على
بالساششتيلد وعليششه قطعششا رجوعششا تآششؤثر فل القبششض قبششل هبته

الرجششوع به قصد وإن حرام وهو المثل مإهر وبالوطء القيمة
بحكششم يأخششذه لششم لنششه أمإانششة، الرجششوع بعششد عليه يده وبقاء

لغيششر رجوع ول(الفسخ.  بعد المشتري يد فارق وبه الضمان
الثششواب) أي بنفششي (مإقيششدة أو هبششة) مإطلقششة، فششي الصأششول
وإن اللم مإطلقششا) بكسششر وهب (ومإتى السابق للخبر العوض

بعيششد تآأويششل علششى > لتششوقفه314<ص:  فتحهششا المتبششادر كان
(إن ثششواب) أي: عشوض (فل عشدمإه ول بثشواب يقيششد لشم بشأن

ول لفششظ يقتضششيه ل إذ الدنيويششة المرتآبششة لششدونه) فششي وهششب
مإنه) في (لعلى وهب إن نواه وإن له ثواب (وكذا) ل عادة
للعيششان إلحاقششا داره أعششاره لششو الظهششر) كمششا (فششي ذلششك

المعاوضششات في الشرط قوة لها ليس العادة ولن بالمنافع،
علشششى (لنظيشششره وهشششب إن ل أو نشششواه لشششه الثشششواب وكشششذا

والهديششة الصششداقة، وتآأكششد الصشلة حينئذ القصد لن المذهب)،
جهششة مإششن الذرعششي واختششار الصششدقة وكششذا ذكششر فيما كالهبة



رد أو هششو، وجششب بششالثواب قضششت مإششتى العششادة أن الششدليل
الهششداء حالشة تآظهر لم إذا مإا التردد مإحل أن وبحث الهدية
وجششب وإل الثششواب طلششب علششى دالة لفظية أو حالية، قرينة

ببدل وهبتك قال ولو ظاهر بحث وهو مإحالة ل الرد أو هو،
لن القششرض، أول مإششر كمششا المتهب صأدق بدل بل بل فقال

لششه يقضششي أن علششى شششيئا لششه أهدى ولو البدل عدم الصأل
فبششدله وإل بقي إن رده لزمإه يفعل > فلم315<ص:  حاجة
المششذكور البحششث علششى أو الضعيف، الثواب) على وجب (فإن

قيمششة (فهششو ردهششا المتهششب إرادة لعششدم أو الهديششة لتلششف
الصأشح) فل (فشي قبضشه يشوم أي: قشدرها مإثليا الموهوب) ولو

للمتهشب فيشه الخيشرة بشل المإشوال مإشن جنشس للثواب يتعين
للخششبر قيمتششه بأضششعاف ولششو يرضششى أن إلششى يششثيبه وقيششل

ناقة وسالم عليه الله صألى للنبي وهب أعرابيا {أن الصحيح
قشال أن إلششى فشزاده ل قششال أرضشيت لشه وقال عليها فأثابه

ول يثبه) هو (لم و إثابته تآجب (فإن) قلنا جمع نعم} واختاره
أحق فهو هبة وهب {مإن لخبر هبته الرجوع) في (فله غيره

الششدارقطني، رده لكششن الحششاكم مإنها} صأححه يثب لم مإا بها
عمر.  ابن عن أثر هو وإنما وهم بأنه والبيهقي

أن علششى هششذا مإعلششوم) كوهبتششك ثششواب بشششرط وهششب ولو( 
هششو إذ للمعنششى العقد) نظرا صأحة (فالظهر فقبل كذا تآثيبني

بيعشا (يكشون ثشم (و) مإشن كبعتشك فكان مإعلوم بمال مإعاوضة
كالخيششارين أحكششامإه العقششد عقششب فيششه الصحيح) فيجششري على
القبششض علششى الملك تآوقف وعدم والشفعة فيه، بما مإر كما

تآصششحيحها بطلنه) لتعششذر فالمذهب (مإجهول ثواب (أو) بشرط
أنششه الصأششح علششى بناء الثواب لذكر وهبة العوض لجهالة بيعا

المإريششن لجششواز بالبششاء يعششده هديششة) لششم بعث (ولو تآقتضيه ل
بهششا تآعديته تآعين الحريري للتصويب خلفا علي أبو قاله كما

(فششإن بعششث غير مإن ظرف في شيئا وهب أو ظرف)، (في
الفصششح فششي الششراء كقوصأششرة) بتشششديد يششرده العششادة تآجر لم

يسششمى ول خششوص نحششو مإن فيه يكنز الذي (تآمر) أي: وعائه
هديششة) (فهو حلوى وكعلبة زنبيل فهو وإل فيه وهو إل بذلك

وكتششاب المطششرد للعششرف تآحكيمششا فيششه (أيضا) أي: كما هبة أو
مإلششك المتششولي قال عوده على قرينة تآدل لم الذي الرساالة

وللمكتششوب الكششاتآب بملشك بششاق هو غيره وقال إليه للمكتوب
 الباحة سابيل على به النتفاع إليه



لكششن مإطلششق مإفعششول فهششو رجششع إذا آض مإششن أيضششا )(تآنششبيه
عامإلهششا حششذف حششال كونه ويجوز ساماعا وجوبا يحذف عامإله

الهديششة أكششل كيحششل ومإعمششوله العامإششل بين يقع وقد وصأاحبها
الخبششار إلى أي: أرجع أكلها في ظرفها اساتعمال أيضا ويحل
تآقششدم بمششا وأخششبر رجوعششا ظرفهششا مإن الكل حل بذكر عنهم

بحششل عنهششم الخبششار إلششى راجعششا كششوني حششال أكلهششا حل مإن
الخبششار إلششى أي: أرجششع هنششا كمششا ل وقششد ظرفهششا مإششن الكل
حكششم مإششن تآقششدم بمششا أخششبر أو رجوعششا الظششرف بحكم عنهم

> بحكششم316<ص:  الخبار إلى راجعا كوني حال المظروف
تآقششديرا ولششو شششيئين مإششع إل تآسششتعمل ل أنهششا فعلششم الظرف
جششاء بخلف العامإششل في تآوافق وبينهما أيضا زيد جاء بخلف
بخلف بالعامإششل مإنهمششا كششل اساششتقلل ويمكششن أيضششا ومإششات
(فل) يكششون رده اعتيششد (وإل) بششأن أيضششا وعمششرو زيششد اختصم

لنششه اساششتعماله)، (ويحششرم كالوديعششة يششده في أمإانة بل هدية
إن مإنشه الهديششة أكششل فششي (إل إذنشه بغيشر الغير بملك انتفاع

رد ويسششن حينئششذ عاريششة ويكششون بهششا العششادة) عمل اقتضششته
أمإششا مإششأكول، فششي وهششذا الذرعششي قال فيه لخبر حال الوعاء
العمل فيتجه النواحي عادة باختلف ظرفه رد فيختلف غيره
بششاختلف عرفهششم قششوم كششل وفششي بعرفهششم ناحيششة كششل فششي

طبقاتآهم. 
جمششع وقششال للب مإلك الختان عند المحمولة فرع) الهدايا( 

هششو كمششا مإحششذور ل أي: حيششث قبولها الب يلزم فعليه للبن
يجوز فل قاض نحو وهو للب التقرب يقصد أن ومإنه ظاهر

إذا الخلف ومإحششل مإتجششه وهششو شششارحا بحثششه كمششا القبول له
قصده لمن فهي وإل مإنهما واحدا يقصد فلم المهدي أطلق
فقششط له فهو الصوفية خادم يعطاه فيما ذلك ويجري اتآفاقا

عنششد ولهششم ولششه قصششدهم عنششد ولهم قصده أو الطلق، عند
يششأتآي مإمششا أخششذا يظهششر فيما النصف له ويكون أي قصدهما

مإشا أن ذلشك وقضشية مإثل والفقراء الكاتآب، لزيد الوصأية في
صأششاحب يششدي بين طاساة وضع مإن النواحي بعض في اعتيد
أو الحششالق علششى تآقسششم ثم دراهم، فيها الناس ليضع الفرحا

ذاكا قصششد فششإن التفصششيل ذلششك فيششه يجششري ونحششوه الخششاتآن
أطلششق وإن بالقصد عمل له المعاونين نظرائه مإع أو وحده،

ل أنه يعلم وبهذا شاء لمن يعطيه الفرحا لصاحب مإلكا كان
مإششع وأمإششا فواضششح خلفششه قصششد مإششع أمإششا للعششرف، هنششا نظششر

والخشششادم الب مإشششن ذكشششر مإشششن علشششى حملشششه فلن الطلق



المقصششود هو هؤلء مإن كل أن للغالب نظرا الفرحا وصأاحب
مإا بخلف له المخالف العرف على فيقدم الشرع عرف هو

لششو ثششم ومإششن العادة فيه تآحكم فإنه عرف فيه للشرع ليس
أطلششق وإن لغششا يملكششه أنششه قصد فإن بمال مإيت لولي نذر
صأشرف مإصشالحه فشي للصرف يحتاج مإا قبره على كان فإن
للششولي بالنششذر قصششدهم اعتيششد قششوم عنششده كان فإن وإل لها

 لهم صأرف
الخششادم ونحششو المعطششي قصششد تآعششارض لششو تآنبيهششان) أحششدهما(

لن مإششالكه، مإلششك علششى المعطششى بقششاء يتجه فالذي المذكور
>317<ص:  رده تآقتضشششي لقصشششده الخشششذ قصشششد مإخالفشششة
فيمششا تآقششرر مإمششا يؤخششذ ثانيهما لقصده، المخالف له لقباضه

فششي الختلف مإششن مإر مإا مإحل أن النواحي بعض في اعتيد
يعتششاد الفششرحا صأششاحب كششان إذا الفششراحا فششي المعتششاد النقوط

إنما مإعطيه وأن الخاتآن لنحو أنه اعتيد إذا أمإا لنفسه، أخذه
علششى لمعطششي رجششوع ل بششأنه الجششزم فيظهششر فقششط قصششده
كششونه لن لجلششه، هششو إنمششا العطششاء كان وإن الفرحا صأاحب

بوجه عليه رجوعا يقتضي ل مإلكه في دخول غير مإن لجله
فعله مإا ينقض لئل ظالم مإن خلصه لمن أهدى ولو فتأمإله،

بنششاء تآخليصه عليه تآعين أي: وإن حل وإل قبوله له يحل لم
إذا العينششي الششواجب علششى العوض أخذ يجوز أنه الصأح على
هنششا، وغيششره الذرعششي كلم يششوهمه لمششا خلفا كلفة فيه كان
يششرد لششم مإششا تآعيششن كششذا بششه لششك واشششتر هششذا خششذ قششال ولو

القرينششة لن مإششر، كمششا عليه حاله قرينة تآدل أي: أو التبسط
أن بنيششة درهمششا فقيششرا أعطى لو قالوا ثم ومإن هنا مإحكمة
ولو له تآعين ذلك على القرينة دلت وقد أي ثوبه به يغسل

أعطى أو درهما، فأعطاه كاذبا أجرة يوف لم أنه إليه شكا
يحششل لششم باطنا فيه يكن فلم نسبه في أو فيه، صأفة لظن

ظشن لجشل أعطشى كشونه فشي ويكتفشي يملكه ولم قبوله له
الصششداق آخششر يششأتآي مإششا هششذا ومإثششل بالقرينششة الصششفة تآلششك

وليهششا أو وكيلهششا أو لمخطششوبته، دفششع مإششن أن مإششن مإبسششوطا
مإششن علششى رجششع العقششد قبششل فششرد ليتزوجها غيره أو طعامإا،
حششرم للحياء هو إنما يعطاه مإا أن قرينة دلت وحيث أقبضه
مإششن امإتنششع لششو وكششذا إجماعششا الغزالششي قال يملكه ولم الخذ
بخلف بنتششه كتزويششج بمششال إل عليششه هششو مإششا تآسليم أو فعل

هنششا بأنه ويفرق بمال تآفتدي أو تآبرئه، حتى لزوجته إمإساكه
بمال.  عليه المتقوم البضع مإقابلة في



اللقطة كتاب
بضم لقاطة ويقال الفصح وهو فتح أو فسكون بضم     

تآطلششب بعششد يؤخششذ مإششا لغششة وهششي أوليششه بفتششح ولقششط اللم
اختصششاص أو فيششه السششابق بقيششده ركششاز ومإنششه مإششال وشششرعا
ول يحششرز لششم مإملششوكا غيششر بمحششل غفلششة بنحششو ضاع مإحترم
بمملششوكا وجششد فمششا بقششوتآه امإتنششع ول مإسششتحقه الواجد عرف

بششدار وجششد مإششا نعششم فلقطة مإالك أول يدعه لم فإن لمالكه
بششه أو غنيمششة أمإششان بغيششر دخلهششا وقد مإسلم بها ليس حرب

يعرفششه > ل318<ص:  هششارب أو ريح نحو ألقاه ومإا فلقطة
تآعششرف ول مإششورثه عنهششا مإششات وودائششع داره أو حجششره بنحششو
فششي المجموع في وقع لما خلفا لقطة ل ضائع مإال مإلكها

أو بيعششه رأى إن ثمنششه أو فيحفظششه للمإششام أمإششره الولششى
صأششرفه وإل تآوقعه إن مإالكه ظهور إلى المال لبيت يقترضه

مإششن فعل جائزا كان أو حاكم ل وحيث المال بيت لمصارف
وجششد ولششو المششاوردي قششال نظيره مإر كما ذلك فيه بيده هو

في خلقة يوجد ل لنه لقطة، كان صأدفه خارج بالبحر لؤلؤا
المثقششوب بيششن فششرق ل أنششه وظششاهره صأدفه داخل إل البحر
ولششو لواجده إنه المثقوب غير في الروياني قال لكن وغيره

أخششذت وساششمكة وقربششه كششالبحر مإعششدنه في عنبر قطعة وجد
مإمنوع مإعدنه ليس البحر أن وزعم فلقطة وإل له فهو مإنه
في ينبت أنه على عنه تآعالى الله رضي الشافعي نص فقد

الغيشر أرض فشي حشب مإشن عنه أعرض ومإا جمع قال البحر
بغيرهششا نعلششه تآبششدل إن اللقطششة ومإششن مإالكهششا يملكششه فنبششت

أو بشششرطه تآعريفهششا بعششد إل اساششتعمالها له يحل فل فيأخذها
احبها أن علم فإن عنها المالك إعراض تآحقق أخشذ تآعمشد صأ
أخششذها جواز على وأجمعوا بشرطه ظفرا بيعها له جاز نعله
الشامإلة اليات أن مإع بعضها يأتآي فيها لحاديث الجملة في

بل تآمليششك كل لن للهبششة، وعقبهششا تآشششملها والحسششان للششبر
الشششارع مإششن تآمليششك كل لن المششوات، لحيششاء وغيششره عششوض
الشارع مإن اقتراض تآملكها لن للقرض، تآعقيبها ويصح

وفششي كلمإششه مإششن وساششتعلم ومإلقششوط ولقششط لقششط وأركانهششا
حفظهششا علششى والوليششة يضششمنها ل إذ المإانششة مإعنششى اللقششط
وهششو بشششرطه بتملكهششا والكتساب المحجور مإال في كالولي
فيششه نفسه) لمششا بأمإانة لواثق اللتقاط (يستحب فيها المغلب

خششائن يششد فششي يقششع لئل تآركششه يكششره جمع قال بل البر مإن



أمإانششة بأنهششا وأجيششب كنفسه الدمإي لمال يجب) حفظا (وقيل
عن نقل بل جمع وقال ابتداء يجب ل مإنهما وكل كسب أو

فل وإل وجب تآركها لو ضياعها ظنه على غلب إن الجمهور
تآعششب عليششه يكن لم إذا بما الغزالي وخصه السبكي واختاره

الزركشششي وبحششث بششالتركا أثششم وإن يضششمن ول حفظهششا فششي
ثششم يكششن لششم بششأن وإل يتعين لم إذا بما الخلف مإحل تآقييد
بيششد تآلششك لن أولششى، بششل الوديعششة فششي كنظيششره وجب غيره

أجرة المالك له يبذل أن ثم الوجوب شرط بأن ورد مإالكها
واثششق) لغيششر يسششتحب (ول هنششا يتششأتآى ل وهششذا وحرزه عمله
أو الضششياع > خشية319<ص:  فسقه عدم مإع نفسه بأمإانة
علششى بخششائف التعششبير أن الرفعششة ابششن وقششول الخيانششة طششرو

رده التوقششع فششي أقششوى الخششوف لن هششذا، يفششارق نفسششه
هو كما المدار إن حيث مإن أي بينهما فرق ل بأنه السبكي

ولششو عنششه يتولششد مإششا عليششه يطششرأ أو يكششون أن علششى ظششاهر
(في اللتقاط ذلك مإع (ويجوز) له ضياعها قريبا لكن احتمال

علششم إذا أمإششا الحششتراز وعليششه تآتحقق لم خيانته لن الصأح)،
 كالوديعة أخذها عليه فيحرم الخيانة نفسه مإن

تآركا بنحو (لفاساق) ولو اللتقاط تآحريما وقيل ويكره) تآنزيها(
إطلقهششم، شششمله كمششا المإششوال فششي أمإانته علمت وإن صألة
مإحششل أن كششالذرعي الزركشششي وبحششث فيهششا يخششون قششد لنه

نظر وفيه قطعا حرم وإل تآركها لو هلكها خيف إذا الخلف
ولششو يسششن اللتقاط) بل على الشهاد يجب ل أنه (والمذهب

أخذها مإن ووارثه الخيانة مإن به يمتنع ولنه كالوديعة، لعدل
بعضششها بششل صأششفاتآها فيششه يسششتوعب ول اليششد لظششاهر اعتمششادا

بهششا ظششالم علششم مإنششه خشششي ولششو التعريششف في ذكره التآي
بششه بششالمإر صأششحيح لخششبر واختير يجب وقيل امإتنع لها وأخذه

علشى بوجشوبه جزم لو الذرعي قال بل له مإعارض غير مإن
لن اللقيششط، فششي وجب وإنما لتآجه نفسه بأمإانة الواثق غير
تآجششب وقيششل لقطة أنها عليها الكتابة وتآسن أهم النسب أمإر

الزركشششي الفاساششق) قششال التقششاط يصششح (أنششه (و) المششذهب
المششراد فششإن لفاساششق ويكششره قششوله مإششع مإكررة هذه وليست

مإنعنششاه وإن لششه تآثبششت هششل اللقطششة أحكششام أن هنا بالصحيح
بسششفه، عليششه والمحجششور (الصبي) والمجنون و) التقاط( الخذ

وبهششذا والوليششة المإانششة ل الكتسششاب مإعنى فيها المغلب لن
يششوجب ل مإشن بالفاساششق المشراد الذرعشي قول في مإا يتبين

(الششذمإي) و المرتآششد (و) التقششاط مإششاله في عليه حجرا فسقه



عششدل يكششن لششم الساششلم) وإن دار (فششي والمستأمإن والمعاهد
دار بهششا وخششرج لششذلك الوجششه > علششى320<ص:  دينششه فششي

التقاط صأحة على الظهر) بناء (ثم مإر تآفصيل ففيها الحرب
فششي العدل إل الذرعي قال الكافر يأتآي فيما ومإثله الفاساق

ذهششابه يخششش لم الفاساق) وإن (مإن ينزع) الملتقط (أنه دينه
يششده فششي يقششر ل والششده مإششال لن عششدل)، عنششد (ويوضششع به

مإعلوم هو كما القاضي والنزع للوضع والمتولي غيره فأولى
إليششه يضششم (بششل بتعريفششه) كالكششافر يعتششد ل (أنششه (و) الظهششر
تآعريفه.  عند يراقبه رقيب) عدل

التعريششف فششي يفششرط لئل وذلششك مإعششه يعششرف بل جمع وقال
الحششاكم عليششه وأشهد الماوردي قال تآملكها التعريف تآم فإذا

المضششموم أجششرة وكششذا عليششه ومإؤنته صأاحبها جاء إذا بغرمإها
التعريششف بعششد ولششه شيء المال بيت في يكن لم حيث إليه

يعضششده بششل مإنششه تآنشزع لشم عنهشا المإيششن ضشعف ولو التملك
(وينزع) وجوبششا والتعريف الحفظ على به يقوى بأمإين الحاكم
المالششك وحششق لحقه والسفيه الصبي) والمجنون لقطة (الولي
> (ويعششرف)321<ص:  بششذلك ويستقل عنه نائبة يده وتآكون
جششزءا لششه يبيع أو ليقترض التعريف مإؤنة في الحاكم ويراجع

علششى التعريف مإؤنة أن يأتآي ومإا هذا بين الفرق وكان مإنها
ول أمإكششن مإششا ونحششوه الصبي لمال الحتياط وجوب المتملك

كششان إن إل الششدارمإي قششال والمجنششون الصششبي تآعريششف يصششح
بخلف بكششذب يعرف ولم راهق إن إل والذرعي مإعه الولي

بقششوله يوثششق لنششه تآعريفششه، يصششح فإنه الفاساق الغير السفيه
لششه ذلك) مإصلحة رأى (إن نحوه للصبي) أو (ويتملكها دونهما
كالساششتقراض تآملكهششا لن لششه)، القششتراض يجوز (حيث وذلك
(ويضمن) فششي المإين للقاضي سالمها أو حفظها يره لم فإن
ومإششن للزركشششي خلفششا يظهششر فيمششا الحششاكم ولو نفسه مإال
(حتى المحجور مإن الملتقط انتزاعه) أي في قصر (إن تآبعه

لششو كمشا لتقصششيره نحششوه الصششبي) أو يششد (فشي أتآلف تآلف) أو
إذا أمإا التالف يعرف ثم أتآلف أو تآلف حتى احتطبه مإا تآركا

فششي ضششمنها الصبي نحو فأتآلفها بها يشعر لم بأن يقصر لم
وغيششره وللششولي أحششد يضمنها لم تآلفت وإن الولي دون مإاله

مإششن حينئششذ الصبي ويبرأ ويتملكها ليعرفها التقاطا مإنه أخذها
القششن > أي322العبد) <ص:  التقاط بطلن والظهر( ضمانها

لنششه ساششيده، نششوى وإن ينهششه ولششم ساششيده لششه يأذن لم الذي
شششائبة فيششه ولن لششه، الملششك لوقششوع ببدلها للمطالبة يعرضه



نحششو وبيششن بينششه يفششرق وبششه أهلهمششا مإن وليس وتآملك ولية
أهليششة فيهششم الولى الشائبة عنهم انتفت وإن فإنهم الفاساق
أذن إذا أمإا الكتساب مإعنى المغلب أن على الثانية للشائبة

قطعا يصح لم نهاه وإن فيصح الكتساب مإطلق في ولو له
وحينئششذ ضششامإنة يده لن التقاطه، بطل بتعريفه) إذا يعتد (ول

فهششو التقششاطه يصششح لم وإذا بإذنه لسيده ولو تآملكه يصح ل
(مإنششه غيششره (ساششيده) أو الملتقششط أخششذه) أي (فلششو ضائع مإال
عن الضمان ويسقط ويتملك فيعرف الخذ التقاطا) مإن كان

أمإينششا كششان إن إيششاه ويستحفظه بيده يقره أن ولسيده العبد
ورده مإنششه أخششذه فكأنه حينئذ مإعه بإقراره لتعديه ضمنه وإل
فيقششدم العبششد رقبششة ومإنها أمإواله بسائر الضمان ويتعلق إليه

ولششو فقششط العبششد برقبششة تآعلششق يعلششم لم فإن برقبته صأاحبها
اللتقششاط بطششل إن تآملكشه لششه جششاز مإنششه يؤخذ أن قبل عتق
(قلششت تآملكششه ثششم تآعريفششه ثم أخذه فله قنه كسب فهو وإل

كششالحر لنششه صأششحيحة)، كتابششة المكاتآب التقاط صأحة المذهب
قبششل يعجششز لششم مإششا ويتملششك فيعششرف والتصششرف الملششك فششي

وحفظهششا السششيد ل القاضششي أخششذها > وإل323<ص:  التملك
(مإششن و) التقششاط( فكششالقن فاساششدة كتابة المكاتآب أمإا لمالكها

(لششه اللقطششة (وهششي) أي ذكششر فيمششا كششالحر لنششه حر)، بعضه
لششم إن والششرق الحريششة بحسششب ويتملكانهششا ولسيده) يعرفانهششا

(ف) مإناوبششة أي (مإهايأة) بالهمز كان) بينهما (فإن بينهما يكن
الششتي النوبششة) مإنهمششا (لصششاحب وتآملكهششا تآعريفهششا بعششد اللقطة
دخول مإن الصأح على الظهر) بناء (في فيها اللقطة وجدت

المبعششض تآعريششف مإششدة تآخلل ولو المهايأة في النادر الكسب
علششى عنششه يعششرف مإششن أنششاب فيششه له يأذن ولم السيد نوبة

بيده هي مإن صأدق يده في وجدت فيمن تآنازعا ولو الوجه
كششانت مإنهمششا واحششد بيششد تآكششن لششم فششإن النص عليه دل كما

ساائر حكم (وكذا للخر كل يحلف أن بعد يظهر فيما بينهما
والوصأششية بأنواعهششا الكسششاب) كالهبششة (مإششن بششاقيه النششادر) أي

بمششا كششل يختششص وأن التفاضل المهايأة مإقصود لن والركاز،
للغرم إلحاقا وحجام طبيب (المؤن) كأجرة (و) مإن نوبته في

بششوقت الكسششب فششي العششبرة أن شششارحا كلم وظششاهر بششالغنم
نظششر وفيششه كششالمرض ساببها وجود بوقت المؤن وفي وجوده
الحتيششاج وقششت > فيعتششبر324<ص:  ساواء أنهما يتجه والذي
الجنايششة) أرش (إل الخششر نوبششة فششي ساششببها وجد وإن للمؤن

أعلششم) فل (واللششه أحششدهما نوبششة فششي الواقعششة عليششه أو مإنششه



المتششن حمششل واعششتراض مإشششتركة وهي بالرقبة لتعلقه يدخل
صألح إذا كلمإه بأن يرد بعده لمن مإبحوثة لنها الثانية، على

كلم فششي تآوجششد لششم وإن ذكر لمن مإبحوثة غير أنها بان لها
غيره

وتآعريفهمششا وغيششره الحيششوان لقششط بيان فصل) في(     
مإقرطششا أو مإوساششومإا بكششونه ذلششك المملوكا) ويعششرف الحيوان(

ونششوزع وفهششد ونمششر السششباع) كششذئب صأششغار مإن (الممتنع مإثل
أخششذا صأششغيرها علششى بحملها وأجيب كبارها مإن هذه بأن فيه
النسششبية المإششور مإشن الصششغر بشأن ويرد الرفعة ابن كلم مإن

للساششد بالنسششبة صأششغيرة هششي نفسششها فششي كششبرت وإن فهششذه
كششأرنب بعششدو (أو وبغششل وفششرس) وحمششار كبعير (بقوة ونحوه
وهششي آمإنششة بمفششازة) ولششو وجششد إن كحمششام طيران أو وظبي

ابششن وقششال تآفششاؤل القلششب علششى بششذلك ساششميت قيل المهلكة
مإفعلششة فهششي ضششد فهششو ونجششا هلششك فاز مإن هي بل القطاع

لششه لن للحفششظ)، (التقششاطه نششائبه (فللقاضششي) أو الهلكا مإششن
كمششا ضياعه خشي وإن يلزمإه ول الغائبين أمإوال على ولية

ل ضششياعه يخششش لششم إذا السششبكي قششال بششل كلمإششه اقتضششاه
>325<ص:  الجششزم يجششب والذرعششي لششه يتعرض أن ينبغي
إلششى احتششاج أخششذه ولششو عليششه وأمإن بالرعي اكتفى إذا بتركه

أنششه لثبششات مإششالكه واحتششاج مإششالكه علششى قرضششا عليه النفاق
ل حيششث يششبيعه القاضششي وقششال ذلششك عليششه يتعششذر وقد مإلكه
أو يومإششا صأششاحبه ينتظششر نعششم النفع لنه ثمنه، ويحفظ حمى

بيششن القاضششي تآخييششر يتجششه حضششوره. والششذي جششوز إن يششومإين
تآعيششن الغششائب مإششال فششي بالصأششلح العمل لزوم وقضية الثلثة

مإششن للحفششظ أخششذه الحاد لغيره) مإن (وكذا هنا عليه الصألح
فششي ذلششك لششه جششاز ثششم ومإششن له الصأح) صأيانة (في المفازة

كمششا قطعا يقينا أي عليه أمإن إذا وامإتنع قطعا الخوف زمإن
يعششرف لششم إن الكفايششة في اعتمده كما ومإحله الوسايط في

(ويحششرم) بيششده أمإانة ويكون قطعا أخذه له جاز وإل صأاحبه
(للتملك) للنهششي المفازة مإن المإن (التقاطه) زمإن الكل على
عيشششها إمإكششان بجششامإع غيرها بها وقيس البل ضالة في عنه
ضشمنه أخشذه فشإن لهشا لتطلبه مإالكها يجدها أن إلى راع بل

التقششاطه فيجششوز النهششب زمإششن أمإا للقاضي برده إل يبرأ ولم
يكششن لششم إن هششذا قيششل وغيرهششا الصششحراء في قطعا للتملك

لششه أن فالظششاهر بأخذه إل أخذها يمكن ولم وإل أمإتعة عليه



ثقيلشة وهششي عليشه وجودها ولن لها، تآبعا للتملك أخذه حينئذ
وقشد السشباع مإششن والفشرار والششجر المششاء ورود مإششن تآمنعشه
وفيششه انتهششى الوجششه وهو والثقيلة الخفيفة المإتعة بين يفرق
مإششن يلششزم ول وأخششذه أخششذها بيششن تآلزم ل إذ واضششح نظششر
بيششن أخششذها فششي فيتخيششر عليششه يششده وضششع عليه وهي أخذها

وجودهششا أن ودعششوى للحفظ إل يأخذ ل وهو والحفظ التملك
بشالمملوكا وخشرج مإمنوعشة الممتنشع كغيشر صأشيره عليشه ثقيلة
والنتفششاع الختصششاص ولششه التقششاطه فيحل يقتنى ككلب غيره

مإنششى أيام لواجده الهدي تآقليد المقلد والبعير تآعريفه بعد به
وفرقششه نحششره النحششر وقششت خروج خشي فإن وتآعريفه أخذه

فششي ذلششك تآجششويزهم ساششبب وكششان الحاكم اساتئذان له ويسن
قششوة مإلكشه بشه يششزول ل أنشه مإشع التقليشد بمجششرد الغير مإال

علششى بششه التوساششعة مإششع هدي أنه الظن على المغلبة القرينة
الواجد.  تآهمة وعدم الفقراء

أنششه وظششاهر هنششا لشارحا مإا فاندفع له ل لهم المصلحة فإن
<ص: بيمينششه صأششدق هششدي غيششر إنششه وقششال صأششاحبه ظهر لو

قيمته بين مإا عليه يستقر الذابح أن فالقياس > وحينئذ326
عليهششم تآسششتقر والكليششن بذبحه فوتآه الذي لنه ومإذبوحا، حيا

لششه تآششردد مإششن الزركشششي ورجششح طريششق والذابح اللحم قيمة
ل أنه مإستحقهما يعلم لم أبدا بمنفعته ومإوصأى مإوقوف في

بعششد مإنفعتششه تآملششك جششواز الول فششي يتجششه والششذي يتملششك
المإوال حيز مإن فهي عليه للموقوف مإملوكة لنها التعريف،
مإملوكششان، لنهمششا كرقبته، تآملكها جواز الثاني وفي المملوكة

ة للشوارث الرقبشة ه للموصأشى والمنفع وجشد) الحيشوان (وإن ل
يعششد ل بحيششث عرفششا أي مإنها قريب أو (بقرية) مإثل المذكور

غيششر التقششاطه) فششي جششواز (فالصأششح يظهششر فيمششا مإهلكششة فششي
الخونششة أيششدي (للتملششك) لسششوق الخيانششة بقصششد والخذ الحرم

فيهششا إرساششالها ولعتيششاد طروقهششا لندرة المفازة دون هنا إليه
التملششك يمتنششع وقششد العمششران بخلف ضالة تآكون فل راع بل

عششاد ثششم عنها مإعرضا للقاضي دفعها لو وكما المقلد كالبعير
 لحقه المسقط لعراضه

(كشششاة) وعجششل السششباع صأششغار مإششن مإنهششا) أي يمتنششع ل ومإا(
(للتملششك و التقاطه) للحفظ (يجوز وخيل إبل وكسير وفصيل

القاضششي لغيششر ولششو والنهب المإن والمفازة) زمإن القرية في
(ويتخيششر الضششياع عششن لششه وصأششونا الخششبر إطلق اقتضششاه كما

(فششإن أمإششور ثلثة مإفازة) بين (مإن للتملك المأكول آخذه) أي



(أو كغيششره التعريششف (وتآملكششه) بعششد عليششه عرفه) وينفششق شاء
ثمنششه) (وحفششظ التآششي بشششرطه وجششده إن الحاكم باعه) بإذن

الثمششن ل بيعهششا بعششد اللقطششة (وعرفهششا) أي أولششى بل كالكل
الثمششن علششى عششوده إيهششام مإششن حششذرا هنششا الضمير أنث ولذا

الثمششن تآملكششه) أي (ثششم فيششه إيهششام ل لنششه أكله، في وذكره
بيششن ويفششرق إجماعششا شششاء (أكلششه) إن ثششم حششال (أو) تآملكششه

كلمإهششم بششه يصرحا كما هنا ل البيع في الحاكم لذن احتياجه
بنظششر مإنوطششة وهششي المالششك مإصششلحة رعايششة فيششه الششبيع بأن

فلششم فقششط للملتقششط النششاجزة فيششه المصلحة والتملك الحاكم
نظيششر تآملكششه قبل أكله له يجوز ول حاكم نظر على يتوقف

أكله ل تآملكه قيمته) يوم وغرم(فساده.  يسرع فيما يأتآي مإا
(إن لمششالكه فيششه وهششم لمششن خلفا الباب آخر به يصرحا كما

الظششاهر على الخصلة هذه في تآعريفه يجب مإالكه) ول ظهر
وعلششل فيششه بما نظيره عنه > وسايأتآي327<ص:  المإام عند
الكششل قبل وقع قد وهو للتملك يراد إنما التعريف بأن ذلك

ل بششل إفرازه يلزمإه لم ثم ومإن الذمإة في بدله به واساتقر
للنفاق بعضه بيع له وليس أحفظ بذمإته بقاءه لن به، يعتد
لششذلك المالك على الساتقراض ول باقيه النفقة تآستغرق لئل

العيششن بيششع يتعششذر ثششم بششأنه الجمال هرب في مإر مإا وفارق
ول حينئششذ غالبششا فيهششا الرغبششة وعدم بها الجارة لتعلق ابتداء
إن الحششاكم له أذن إن إل أنفق بما يرجع ول اللقطة كذلك

فيمششا مإششاله علششى أو عليششه خششاف كششأن وإل مإراجعتششه أمإكنت
لن الولى، وأولهن الرجوع بنية ينفق أنه على أشهد يظهر
اساششتباحة لتوقششف الثانيششة ثششم مإالكهششا علششى العيششن حفظ فيها

ومإحششل قبلششه اساششتباحته تآتعجششل والكششل التعريششف على الثمن
قششاله كمششا تآعيششن وإل للمالششك أحظ أحدهما يكن لم إن ذلك

حششال تآملكهششا هششي رابعششة وزاد بششل يأتآي مإا ويؤيده الماوردي
إبقششاؤه وله الكل مإن أولى لنه نسل، أو لدر حية ليستبقها

> 328<ص:  بإنفاقه تآبرع إن أمإانة لمالكه
لحاله عاد حتى غيره به فقام فتركه مإثل بعيره فرع) أعيا( 

وعنششدنا مإالششك عنششه صأرفه بما ورجع والليث أحمد عند مإلكه
النفاق في الحاكم اساتأذن إن إل بشيء يرجع ول يملكه ل
عند فقط نوى أو الرجوع بنية ينفق أنه فقده عند أشهد أو

مإشر مإمشا علشم كمشا نشادر غيشر هنا فقدهم لن الشهود، فقد
الحسششن عنششد مإلكششه غششرق مإتاعششا أخششرج ومإششن الجششارة آخششر

العمششران) مإششن أخذه (فإن خلف على بالجماع ورد البصري



الثالثششة) وهششي ل الوليششان الخصلتان (فله مإأكول غير كان أو
نقلهشا ولمشششقة ثششم ل هنششا الششبيع الصأح) لسششهولة (في الكل

امإتنششع مإششر فيمششا للعمششران نقله لو أنه وقضيته العمران إلى
المإششن زمإششن في التقاطه يصح يلتقط) مإن أن (ويجوز الكل

لكششن يميششز) ومإميششزا (ل قنششا (عبششدا) أي للتملششك ولو والخوف
نعششم ساششيده علششى يسششتدل لنششه المإششن، ل الخششوف زمإن في

لششه جششاز وحيششث مإطلقششا للتملششك لششه تآحششل أمإة التقاط يمتنع
إن كسششبه مإششن وينفقششه الوليششان الخصششلتان فله القن التقاط

مإششالكه دون رقششه مإعرفششة الفششارقي وصأور مإر فكما وإل كان
والزنششج الحبشششة كعلمإة الرق على دالة علمإة به تآكون بأن

وجهششل ل أو رقششه عششرف إذا بمششا صأوره ثم غيره فيه ونظر
الملتقششط تآملششك بعششد مإششالكه ظهششر ولو ضال وجده ثم مإالكه

وبطششل بيمينه صأدق قبله بيعه نحو أو عتقه فادعى وبصرفه
وغيششره كالنقششد الجمششاد الحيششوان) مإششن غيششر ويلتقط( التصرف

يسششرع كششان (فششإن مإششر > كمششا329<ص:  الختصششاص حششتى
فقششط خصششلتين بيششن تآخيششر يتتمششر ل كهريسة) ورطب فساده

عليششه مإنه يخف ولم وجده إن الحاكم باعه) بإذن شاء (فإن
بيعششه (وعرفه) بعششد يظهر فيما به اساتقل وإل ظاهر هو كما

هنششا النيششة ل تآملكششه) بششاللفظ شاء وإن ثمنه (ليتملك ثمنه ل
ه)، الحشال (في يأتآي مإما ظاهر هو كما مإر وفيما لنشه وأكل

يششأتآي مإششا نظيششر مإنهمششا الحششظ فعششل ويجششب للهلكا مإعششرض
وجششب عمششران فششي وجششده إن (وقيل لتعذره إمإساكه ويمتنع

بششأن الول وفششرق مإششر مإششا نظيششر الكششل وامإتنع البيع) لتيسره
التعريششف لزمإششه أكششل وإذا مإشششتر وجششود قبششل يفسششد هششذا

ونششازع مإششر مإششا نظيششر صأششحراء ل بعمششران وجده إن للمأكول
مإطلقششا وجوبه الجمهور إطلق يفهمه الذي بأن الذرعي فيه
الشششرحا فششي وصأششححه بششالول القائششل المإام مإراد ولعل قال

فائششدة ل لنششه قششوله، بششدليل بالصششحراء يعرف ل أنه الصغير
يتجفف) كرطب بعلج بقاؤه أمإكن (وإن العمران بخلف فيه

فيششه القاضششي مإراجعششة بعد لكن للمالك الغبط رعاية وجبت
فششي الغبطششة كششانت (فششإن بششه يستقل فل الذرعي بحثه كما
(أو) السششابق بقيششده وجششده إن الحاكم بإذن بيع) جميعه بيعه

بششه (وتآششبرع المإششران اساششتوى تآجفيفششه) أو (فششي الغبطة كانت
بعضششه) (بيششع أحششد بششه وإل) يتششبرع (جففششه غيششره الواجششد) أو

كولي للحظ الباقي) طلبا (لتجفيف التجفيف لمؤنة المساوي
مإششر كمششا كلششه يششأكله لئل الحيششوان كششل بششاع وإنمششا اليششتيم



هششي إذ والشششارع والمسششجد المدرساششة نحششو هنششا والعمششران
ومإششن( مإششر > كمشا330<ص:  غيشر ل اللقشط مإحال والموات

(فهششي) كششدرها لللتقششاط أهششل أبششدا) وهششو للحفششظ لقطششة أخذ
ثششم ومإششن كششالوديع لمالكها يحفظها لنه بيده)، (أمإانة ونسلها
ومإحله يأتآي مإا على لزمإه تآعريفا تآركا كأن قصر إذا ضمنها

بششه يصششرحا مإا وغيرها النكت عن وسايأتآي الذرعي بحثه كما
أخششذ كخشششية أي تآركششه فششي مإعتششبر عششذر لششه يكششن لم حيث
(فششإن الوجه على به عذر إن بوجوبه الجهل وكذا لها ظالم
صأششاحبها، علششى لهششا القبششول) حفظششا لزمإه القاضي إلى دفعها

الوديعششة قبششول يلزمإششه لششم وإنمششا أقوى أمإانة إلى ينقلها لنه
الحفششظ الششتزم أنششه مإع لمالكها ردها لمإكان ضرورة ل حيث

القبششول يلزمإششه لششه وردهششا تآركششه ثم للتملك أخذ لو وكذا له
يلزمإششه ل وأنششه أمإيششن غيششر لقششاض دفعها يجوز ل أنه وظاهر

الكششثرون يششوجب (ولششم يضششمنها لششه الششدافع وأن القبششول
كششونه هششذه) أي (والحالششة الحششرم لقطششة غيششر التعريششف) فششي

التملششك لششه أن لجششل أوجبششه إنما الشرع لن للحفظ، أخذها
لهششا ظششالم أخذ يخف لم حيث أي يجب القلون بعده. وقال

وقششواه واختششاره بششالكتم الحق يفوت لئل يأتآي مإما يعلم كما
الذرعششي، واعتمششده مإسششلم شششرحا فششي وصأححه الروضة في
مإششرض أو ساششفر لنحششو إنشششادها يمكنششه ل قششد صأششاحبها لن

المإين للقاضي بالدفع الوجوب عن التخلص الملتقط ويمكن
ول أصأششله مإششن تآركه على بالعزم أي التعريف بتركا فيضمن
مإؤنششة يلزمإششه ول قششال بعششد لششه بششدا لششو بششه ضششمانه يرتآفششع

أن الغزالششي نقلششه لما خلفا القولين على مإاله في التعريف
التملششك قصششد له بدا > ولو331<ص:  للوجوب تآابعة المؤنة

قبله عرفه بما يعتد ول حينئذ مإن سانة عرفها الختصاص أو
جزمإششا التعريششف فيلزمإششه الختصششاص أو للتملك أخذها إذا أمإا

ك) أي بعشد قصشد (فلشو أخشذها بعشد وكشذا للحفشظ أخشذها ذل
الصأششح) (فششي القصششد ضششامإنا) بمجششرد يصر لم (خيانة للتملك

لخششر مإحششل مإششن نقششل أو اساششتعمال ذلشك لقصششد انضشم فإن
يششأتآي مإششا جميششع هنا يأتآي أنه مإنه ويؤخذ فيها كالوديع ضمن

فششي ضششمن وإذا ونحوهمششا والنقل الساتعمال مإسائل في ثم
لششم وإنما جاز ويتملك يعرف أن وأراد أقلع ثم بخيانة الثناء
لجششواز المالششك مإششن ثششان اساششتئمان بغيششر أمإينششا الوديششع يعششد

وخششرج. اللقطة بخلف عقد بغير رفعها بعد تآعد فلم الوديعة
فضششامإن) خيانششة (بقصششد أخششذ) هششا (وإن قششوله في مإا بالثناء



لششه (وليششس أمإين لحاكم بالدفع ويبرأ لخذه المقارن لقصده
المششذهب) نظششرا (علششى يختششص ويتملششك) أو يعششرف أن بعششده

ويتملششك) بعششد (ليعششرف أخششذ) هششا (وإن غاصأششب لنششه للبتششداء،
مإششا بعدها وكذا التعريف (مإدة (أمإانة) بيده (ف) هي التعريف

وإن التعريششف مإششدة قبششل الصأششح) كمششا فششي التملششك يختر لم
أمإانششة ول خيانششة بقصد ل أو تآملك ول حفظ بقصد ل أخذها

اتآفاقششا بشششرطه تآملكهششا ولششه فأمإانة ونسيه أحدهما بقصد أو
لم مإا الختصاص في أمإينا يكون أنه هنا شارحا كلم وقضية
مإششر عما غفلة وهو التملك في كما حينئذ فيضمنه به يختص

تآلششف إن يضششمن ول غصبه يحرم الختصاص إن الغصب في
الوجششه على ندبا أوله (يعرف) بفتح الخذ (و) عقب أتآلف أو

و التقاطهششا مإحششل الرفعششة لبن وخلفا وغيره للذرعي وفاقا
أو ذرع أو (وقششدرها) بعششدد لنوعهششا وصأششفتها) الشششامإل (جنسها

جلششد أصأششله إذ تآوساششعا وعاءهششا (وعفاصأششها) أي وزن أو كيششل
عبششارة فششإن نظر وفيه شارحا قال كذا القارورة رأس يلبس

فيششه الششذي الوعششاء بيششن مإشششتركا أنششه فششي صأريحة القامإوس
والجلششد القششارورة > وغلف332<ص:  خرقششة أو جلدا النفقة
أي وبالمششد أولششه (ووكاءهششا) بكسششر رأساششها بششه يغطششى الششذي
بمعرفششة وساششلم عليششه اللشه صألى لمإره به المشدودة خيطها
صأششدق وليعششرف بغيرها تآختلط لئل غيرهما بهما وقيس هذين

النسششيان. أمإششا خششوف مإششر كما بالكتابة تآقييدها ويسن واصأفها
مإنششه ليخششرج الوجششه علششى ذلششك مإعرفششة فتجششب تآملكهششا عند

أولششه (يعرفهششا) بضششم ذلششك مإعرفته (ثم) بعد ظهر إذا لمالكها
أن غيشر مإشن نششائبه أو بنفسشه مإشر مإشا علششى نششدبا أو وجوبشا

ولششو والخلعششة بششالمجون يشششتهر لم الذي العاقل له يسلمها
وافهششم بسششفه عليششه مإحجششورا ولششو بقششوله وثق إن عدل غير

لكن صأححاه مإا وهو للتعريف المبادرة تآجب ل إنه ثم قوله
واعتمششده فششورا يجششب فقششال الطيششب أبششو القاضي فيه خالف

ساششنة عشششرين بعششد التعريششف جواز الول قضية قيل الغزالي
الفوريششة عششدم بششذلك مإراده أن والظاهر البعد غاية في وهو

يجششوز ل فقششال الذرعششي وتآوساششط ه ا باللتقششاط المتصششلة
وكثرتآهششا بقلتهششا ويختلششف عششادة فيه تآطلب زمإن عن تآأخيرها
ظنششه علششى يغلب لم مإا التأخير يجوز فقال البلقيني ووافقه
تآعششرض وقششد انتهى له يتعرضوا ولم به المالك مإعرفة فوات

وإن ينفششع التعريششف أن وجهششا فيها حكى فإنه النهاية في له
فششي يششذكر بششأن يتجششبر التششأخير ذلششك وإن اللقطششة نسششيت



تآسششاهل فقد ندبا قال مإن وأن وجوبا وجدانها وقت التعريف
وذكششر عششرف ثششم نسششيانها ظششن حتى أخر مإتى أنه فالحاصأل

مإقيششد الشششيخين عششن مإر مإا وأن فل وإل جاز وجدانها وقت
نكت وفي نقل ل مإدركا قوي والبلقيني الذرعي بذلك. وعن

لهششا ظششالم أخششذ ظنششه علششى غلششب لششو أنه كالجيلي المصنف
فل > أي333<ص:  أبششدا أمإانششة بيششده وكششانت التعريف حرم

ابششن أفششتى لكششن الغزالششي بششه أفششتى كمششا السنة بعد يتملكها
فششي عششذر مإاله اساتئصال التعريف مإن خشي لو بأنه الصباغ

الساواق) عنششد (في أوجه والول السنة بعد تآملكها وله تآركه
أقششرب لنه مإنها، الناس خروج المساجد) عند (وأبواب قيامإها

ا الصشوت رفشع مإع تآنزيها ويكره وجدانها إلى ششرحا فشي كم
فيششه حكششى بششل واحششد غيششر له وانتصر تآحريما وقيل المهذب

المششاوردي واساششتثنى فيششه كإنشششادها بمسجد التآفاق الماوردي
لقطششة تآملك يمكن ل أنه والفرق الحرام المسجد والشاشي

فششإن غيششره بخلف عبششادة مإحششض فيششه فششالتعريف الحششرم
ك بقصد مإنهم المعرف ه ألحشق مإشن علشى يشرد وبشه التمل ب
تآعميششم فششي الذرعششي تآنظيششر وعلششى والقصى المدينة مإسجد

والمحافششل المجششامإع (ونحوهششا) مإششن الموساششم أيششام لغيششر ذلك
ول وجودهششا بمحششل أكششثره وليكششن مإششر لمششا الرحششال ومإحششاط

وإل يعرفها مإن القاضي بأمإر يعطيها بل بها السفر له يجوز
أم قششرب بمقصششده تآعريفها بالصحراء وجدها لمن نعم ضمن

واخششتير. لمحلها البلد أقرب يتعين وقيل تآغير أم اساتمر بعد
وعرفها تآبعها قافلة بمحلها جازت وإن
عرفششه يدخلونه لمن أنه وجوز مإثل درهما ببيته فرع) وجد( 

ل الششذي الحقيششر غيششر فششي ويجششب القفال قاله كاللقطة لهم
مإششن مإششر مإششا علششى بنششاء للحفششظ يعششرف أن بالتششأخير يفسششد

وقششت أول (ساششنة) مإششن للتملششك أو فيششه التعريششف وجششوب
ساششنة عرفاهششا اثنششان وجششدها ولو فيه الصحيح للخبر التعريف

عنششد تآكششون إنمششا قسششمتها لن السششبكي، عنششد مإنفرديششن ولو
>،334<ص:  الرفعشة ابششن عنششد ساششنة وكششل قبلشه ل التملك

أنششاب لششو نعششم المتجششه وهششو كامإلششة كلقطة النصف في لنه
أيضششا ويظهششر يظهششر فيمششا عنهما بتعريفه اعتد الخر أحدهما

نصششفها تآملششك لششه جاز الخر دون سانة أحدهما عرف لو أنه
بششأن واحششد علششى ساششنتين التعريف يجب وقد القسمة وطلب
حينئششذ التعريششف أن علششى بنششاء الحفششظ قاصأششدا ساششنة يعششرف
ول أخششرى ساششنة حينئششذ مإششن فيلزمإششه التملششك يششرد ثم واجب



العششادة) زمإنششا (علششى يكششون بششل كلها السنة اساتيعاب يشترط
النهششار) (طرفششي يششوم) مإرتآيششن كششل أول (يعششرف وقدرا ومإحل

آخششر أساششبوع يتششم أن إلششى مإرة) طرفه يوم كل (ثم أسابوعا
ساششبعة يتششم أن إلششى مإرتآيششن) أي أو مإششرة أساششبوع كششل (ثششم

ل بحيششث شششهر) مإششرة (كششل قبله. (ثششم) فششي مإما أخذا أساابيع
لن الول، الزمإنششة فششي وزيششد للول تآكششرار الخير أن ينسى
بمششا بعششدهما ومإششا المرتآيششن وتآحديششد أكششثر فيها المالك تآطلب

أششهر ثلثششة فشي أنشه مإرادهشم ششارحا قشول مإشن أوجشه ذكر
مإثلهششا وفششي مإرة يوم كل مإثلها وفي مإرتآين يوم كل يعرف

 مإرة شهر كل مإثلها وفي مإرة أسابوع كل
ا للوجشوب ل للنشدب كلشه التحديشد هذا أن تآنبيه) الظاهر( كم

كششان وجششه أي علششى مإفرقششة ساششنة يكفي أنه يأتآي مإا يفهمه
يفششرق مإتفرقششة) كشأن ساششنة تآكفششي (ول التآششي بقيششده التفريق

لن الصأششح)، (فششي ساششنة عشششر اثنششي مإششن شهرا عشر اثني
ل حلششف لششو وكمششا التششوالي الخششبر فششي السششنة مإن المفهوم

الخبر أعلم) لطلق والله تآكفي الصأح (قلت سانة زيدا يكلم
القصد بأن والحلف هذا بين ويفرق سانة صأوم نذر لو وكما

إن هششذا ومإحششل بششالتوالي إل يتششم ل وهو والزجر المإتناع به
وجششب وإل الول التعريششف ينسششى بحيششث التششأخير يفحش لم

تآششأخير فششي مإششر مإمششا أخششذا الوجدان وقت ذكر أو الساتئناف
الملتقششط مإششات ولو هذا وبين بينه فرق ل إذ التعريف أصأل
ورد زرعة وأبو الزركشي بحثه كما وارثه بنى التعريف أثناء
علشى يبنششى ل كمشا الساشتئناف البلقينشي. القشرب شيخه قول
لنقطششاع ثم ل هنا المقصود بحصول الزكاة في مإورثه حول
الششوارث فيسششتأنف بمششوتآه عنششه الملششك بخششروج المورث حول

أوصأششافها) فششي (بعششض ويششذكر) نششدبا (مإلكششه. لبتششداء الحششول
لنششه وجششدانها، ومإحششل ووكائهششا وعفاصأششها كجنسششها التعريششف

لئل ذلششك عليششه يحششرم أي يسششتوعبها ول لوجششدانها أقششرب
الروضششة، فششي صأششححه كمششا ضششمن فعششل فإن كاذب يعتمدها

بالصششفات الششدفع يلزمإه مإن > إلى335<ص:  يرفعه قد لنه
اعتمششده مإششا علششى عليششه الزيششادة تآجششز لششم الجنششس ذكر وإذا

ل لحفششظ) أو أخششذ إن التعريششف مإؤنششة تآلزمإششه (ول الذرعششي
(بششل المالششك لمصششلحة لنششه اختصششاص، أو لتملششك ول لحفظ
الرفعششة ابششن قششاله كما المال) قرضا بيت مإن القاضي يرتآبها

(أو الذرعششي واعتمششده تآبرع أنه كلمإهما قضية بأن واعترض
الملتقششط يأمإر المالك) أو (على غيره أو اللقط يقترض) مإن



مإششا نظيششر رآه إن مإنهششا جزءا يبيع أو المالك على ليرجع به
للمالششك الحششظ فعششل ويلزمإششه فيجتهششد الجمال هرب في مإر
فمتششبرع ذكر مإما واحد غير مإن عرف فإن الربعة هذه مإن

ل أو التعريششف أوجبنششا ذلششك جريششان وأصأششله المتششن وظششاهر
كلم ويششوافقه المتششأخرين مإحققششو واعتمششده جمششع بششه وصأرحا

مإتششبرع فهششو التعريششف يجششب ل قلنا إن وأصألها. وهو الروضة
المإششر يرفششع بل مإؤنته عليه فليس يجب قلنا وإن عرف إن

وبششه ذكششر فيما صأريح وهو المتن في مإا وذكر القاضي إلى
علششى مإششاله في التعريف مإؤنة تآلزمإه ل فقال الذرعي صأرحا

للوجششوب تآابعششة المؤنششة أن الغزالششي نقلششه لما خلفا القولين
الثنششاء في أو ابتداء الختصاص (للتملك) أو أخذ) رشيد وإن(

يتملششك لم وإن التعريف (لزمإته) مإؤنة للحفظ لقطه بعد ولو
لششم إن (وقيششل التعريششف حالششة ظنششه في له الحظ لن بعد،

حكايششة في الولى قيل له الفائدة المالك) لعود فعلى يتملك
فعليششه للمالششك ظهششر إن وقيششل الروضششة في مإا ليوافق هذا

وليششه يخششرج فل الرشششيد غير أمإا التملك بعد ظهوره ليشمل
للحاكم يرفعها بل أحظ له التملك رأى وإن مإاله مإن مإؤنته

الذرعششي فيه نازع وإن لمؤنته مإنها جزءا > ليبيع336<ص: 
وزنششه وقيششل درهششم وقيششل دينار هو الحقير) قيل أن (والصأح

بششل يتقششدر ل أنششه عندهما والصأح السرقة نصاب دون وقيل
لششه طلبششه يطول ول عليه أسافه يكثر ل صأاحبه أن يظن مإا

ساششنة عليششه يتأساششف ل فاقششده لن ساششنة)، يعششرف ل(غالبششا. 
الكششثرون عليششه الششذي بششأنه المقابششل تآرجيح في جمع وأطال

بششه يختششص ثششم سانة يعرفه الختصاص أن لقولهما والموافق
المنفعششة عظيم اختصاص في ظاهر هو كما الكلم بأن ويرد
يلزمإشه ل أنشه (بل) الصأشح غالبا سانة عليه فاقده أساف يكثر

(غالبا) عنه) بعده يعرض فاقده أن يظن (زمإنا إل يعرفه أن
أيششام ثلثششة نحششو والذهب حال الفضة فدانق باختلفه ويختلف
أن الولششى قيششل مإششا اندفع السياق عليه الدال بعده وبقولي

يعشرض فاقشده أن يظشن زمإشن إلشى أو عنشه يعرض ل يقول
طرفششا ل التعريششف لششتركا غايششة الزمإششن ذلششك فيجعششل عنششه

واجده به اساتبد زبيب كحبة وإل تآمول إن كله هذا للتعريف
رضششي عمششر ساششمع وقششد ظششاهر هششو كما مإكة حرم في ولو
الششورع مإششن إن فقال زبيبة الطواف في ينشد مإن عنه الله
فششي تآمششرة وساششلم عليششه اللششه صأششلى {ورأى اللششه يمقتششه مإا

هششو لخذتآها} قيل صأدقة تآكون أن أخشى لول فقال الطريق



وليششس لحفظششه الضششائع المال أخذ يلزمإه المإام لن مإشكل،
وخروجهششا عنهششا مإالكهششا إعششراض يقتضي ذلك لن مإحله، في
مإشششيرا تآملكهششا يريد لمن فتركها مإباحة الن فهي مإلكه عن
اعتيششد الششتي الحصششادين ساششنابل نحو أخذ ويجوز ذلك إلى له

زكششاة ل بمششا تآخصيصه ينبغي الزركشي عنها. وقول العراض
اغتفششار الظششاهر بششأن مإعششترض كششالفقير لششه تآحل بمن أو فيه
بما تآقييده غيره وبحث والخلف السلف عليه جرى كما ذلك
بششأن البلقيني اعترضه نفسه عن يعبر ل لمن حق فيه ليس
وساششبقت يقصششد قششد مإمششا الكسششرة نحششو في يظهر إنما ذلك
مإملششوكا مإششاء أخششذ بهششا وألحششق السششنابل بخلف عليششه اليششد

له مإا الضحية قبيل ويأتآي الزكاة في ومإر عادة به يتسامإح
> 337<ص:  فراجعه بذلك تآعلق

عرف) إذا( يتبعهما ومإا وغرمإها تآملكها فصل) في(     
جششاز الحقيششر فششي دونهششا (سانة) أو تآملكها قصده بعد اللقطة

أعششرض أو للخيانششة أخذها كأن مإرت صأور في إل تآملكها له
يعرفها أنه ينبغي الزركشي وقول له تآحل أمإة كانت أو عنه
يششرد فساده يتسارع فيما مإر مإا نظير ثمنها ويتملك تآباع ثم

ذاتآششي مإانعهششا وهششي عرضششي مإششانعه هششذا بششأن الفرق بوضوحا
احتيششاط بمزيششد يمتششاز وهو القرض في مإر لما بالبضع يتعلق

صأششريح نششاطق بلفظ) مإششن يختاره حتى يملكها (لم أراده وإذا
قيششاس هششو كمششا يظهر فيما النية مإع كناية (كتملكت) أو فيه

الرفعششة ابششن وبحششث أخششرس إشارة أو كأخذتآه البواب ساائر
لفششظ مإششن مإحششترمإين وخمششر ككلب الختصاص في بد ل أنه

(وقيششل لنفسششه لغيششره كششان الششذي الختصاص نقل على يدل
إيجاب ول مإعاوضة ل إذ التملك قصد تآجديد النية) أي تآكفي
التملك بقصد اكتفاء التعريف السنة) بعد بمضي تآملك (وقيل

لششم المالششك يظهششر > تآملكهششا) فلششم338<ص:  (فششإن السابق
شششرحا فششي كمششا كسششبه مإششن لنهششا الخششرة، فششي بهششا يطالب
رد علششى (واتآفقا بحالها باقية المالك) وهي (فظهر أو مإسلم

ومإؤنششة يعششدوهما ل الحششق (فششذاكا) ظششاهر. إذ بششدلها عينهششا) أو
حششدثت إن المنفصششلة ل المتصششلة بزيادتآهششا ويردها عليه الرد
المالششك أرادها وإن بملكه لحدوثها فيها رجع وإل التملك بعد

لزم حششق بها يتعلق لم أو بدلها إلى العدول الملتقط وأراد
لششو ثششم ومإششن الصأح) كششالقرض في المالك (أجيب بيعها يمنع
ساششليمة لششه وردها يتنازعا لم فإن البدل تآعين ذلك بها تآعلق



بعششد شششرعا أو حسششا تآلفششت) المملوكششة فششإن( القبششول لزمإششه
كششانت قيمتهششا) إن (أو مإثليششة كششانت مإثلهششا) إن (غششرم التملك
أنششه بششالقرض تآشششبيهها مإششن أخششذا الرفعة ابن وبحث مإتقومإة

الذرعششي ورده الصوري المثل رد صأوري مإثل له فيما يجب
لن وذلششك، > قششال339<ص:  كمششا وهششو الفرق يبعد ل بأنه
عليششه قهششري وهذا فروعي وإحسانه المالك برضا تآملك ذاكا

ول لهششا بششدل فل المختصششة أمإششا أشششبه اليششد بضششمان فكششان
لنششه وقتششه، التملششك) أي (يوم قيمتها وتآعتبر كالكلب لمنفعتها

طششرأ نحششوه بعيششب) أو نقصت (وإن ضمانه في دخولها وقت
ردهششا والملتقششط بششدلها طلششب لو يلزمإه (فله) بل التملك بعد
مإششا أن الصأششح) للقاعششدة فششي الرش مإششن (أخششذها أرشها مإع

ولششم قيششل النقششص عنششد بعضششه يضمن التلف عند كله ضمن
ولششو مإششر كمششا أرشششه يجششب ل فششإنه المعجششل إل عنها يخرج

بالمشششتري يختششص لششم الششذي الخيششار زمإششن في مإبيعة وجدها
ويششوافقه المقششري ابششن بششه جزم مإا على وأخذها الفسخ فله

المشششتري بششاعه إذا المبيع في الرجوع للبائع الماوردي قول
بششأن يفششرق أن إل الخيششار زمإششن فششي بششالفلس عليششه وحجششر
مإششا يتأيششد وبششه هنششا كششذلك ول للتفششويت مإقتششض ثششم الحجششر
بششاع لو كما انفسخ يفسخه لم إن أنه الرافعي كلم اقتضاه
أي بزيشادة المجلشس فشي وطلشب مإثلشه بثمشن الرهشن العدل
لمصششلحة رعايششة انفسششخ وإل الفسششخ يلزمإششه العدل أن فكما

لن المالششك، لمصششلحة ذلششك يلزمإششه هنششا البششائع فكششذا المالك
بين الفرق مإا قلت فإن مإاله لعين الرجوع أراد أنه الفرض
قلششت المشششتري تآصششرف إبطال له فإن والشفيع هنا المالك
أصأششله. مإن حقه ضاع ذلك له يجز لم لو الشفيع بأن يفرق

لشه وجششب رجشوعه تآعشذر حيشث فشإنه هنششا المالشك كششذلك ول
(لششم بهششا بينششة) لششه ول يصششفها ولششم رجل ادعاها (وإذا البدل

{لو لخبر له أنها يعلم لم (إليه) مإا دفعها يجز لم تآدفع) أي
ول ويميششن شششاهد البينة في بدعواهم} ويكفي الناس أعطي
لهششا القاضششي ساششماع مإششن بششد ل بششل للملتقششط إخبارها يكفي

لشدة انتزاعها مإنه خشي فإن بالدفع الملتقط على وقضائه
أنهمششا واحتمششل للملتقششط بإخبارهششا الكتفششاء احتمششل جششوره

أقرب هذا ولعل الملتقط على ويقضى يسمعها مإن يحكمان
(وظششن) الملتقشط صأشفاتآها بجميشع أحشاط وصأششفها) وصأشفا وإن(

إن هششذا يسششن بششل بظنه عمل قطعا الدفع) إليه جاز (صأدقه
تآسششلم لم ووصأفها لنفسه كل ادعاها بأن وإل الواصأف اتآحد



علششى يجششب (ول المعششارض مإششن ساليمة كبينة بحجة إل لحد
ساششماعه باحتمششال ومإتهششم للبينششة فيحتششاج مإدع لنه المذهب)،

يجششوز فل صأششدقه يظششن لششم إذا أمإششا مإالكها نحو مإن لوصأفها
حلف إلي تآسليمها يلزمإك الواصأف له قال لو نعم له الدفع
بالوصأششف. <ص: الششدفع وجششوب يعتقششد لششم إن شششارحا قششال
فهششل تآملكهششا يكششن ولششم نكششل فإن ذلك يلزمإه ل > أنه340
وإقششرار كششالقرار الششرد لن ل، أو كغيرهششا اليميششن هششذه تآششرد

كشل الواصأشف غيشر أنشه بفرض مإالكها على يقبل ل الملتقط
ولششو يعلششم ل أنششه حلششف مإلكششي أنهششا تآعلششم قال وإن مإحتمل

فششي كمششا بششدلها ولزمإششه ثبتششت بوصأششفها البينة فشهدت تآلفت
غيششره أو بإقراره ثبت إن مإحله أن وظاهر النص عن البحر

دفششع) (فششإن وصأفها هو الوصأف مإن البينة به شهدت مإا أن
بأنهششا حجششة بينششة) أي آخششر (فأقششام بالوصأششف لنسششان اللقطة

انتقلششت أنهششا تآعلم ل بأنها وغيره حامإد أبو الشيخ قال مإلكه
لششم لكششونه للملتقششط بالحتيششاط اعتمششاده بفششرض ويششوجه مإنه

الوصأف بخلف الدفع تآوجب الحجة لن إليه)، (حولت يقصر
حششاكم بإلزام ل إليه المدفوع الواصأف عنده) أي تآلفت (فإن
تآضششمين البينششة (فلصششاحب بالوصأششف إليششه الششدفع وجوب يرى

(والمششدفوع تآسليمه له ليس مإا سالم أنه بان لنه الملتقط)،
مإششا اللقطششة بششدفع وخششرج الغير مإلك أخذ أنه بان لنه إليه)،

لمالكهششا فليششس قيمتهششا للواصأششف غششرم ثششم عنششده تآلفششت لششو
المششدعي ل الملتقششط مإششال أخششذه مإششا لن الواصأششف، تآغريششم

فيرجششع يششده في لتلفه إليه المدفوع على عليه) أي (والقرار
حينئششذ لنششه بالملششك، لششه يقششر لششم مإا غرمإه بما اللقط عليه

اعششترف لششو مإششا ق وفارق البينة ذو هو له الظالم أن يزعم
عليششه يرجششع فششإنه المششبيع اساتحق ثم بالملك للبائع المشتري

اليششد بششأن اليششد لظششاهر بالملششك لششه اعترف إنما لنه بالثمن،
ك دليشل بخلف إليهشا المسشتند بشالعتراف فعشذر ششرعا المل

إليه المستند بالعتراف مإقصرا فكان الوصأف
قصششد بل (للتملششك) ول الحششرم) المكششي لقطششة تآحششل ل قلت(

أبششدا للحفششظ إل تآحششل ل الصحيح) بششل على حفظ (ول تآملك
على لمعرف لمنشد} أي إل لقطتها تآحل {ل الصحيح للخبر

التخصششيص فائششدة تآظهششر فل كششذلك البلد فسششائر وإل الدوام
يمنعششه الموساششم فششي بتعريفها الكتفاء إيهام دفع أنها وادعاء

قلنششاه مإششا فإيهششام وإل لششبينه المششراد هششو هششذا كششان لششو أنششه
فربما إليه عودهم تآكرر يكثر الناس ولن أشد، مإنه المتبادر



عليششه حفظهششا بتعيششن أخششذها على فغلظ نائبه أو مإالكها عاد
عششدم مإع عليه الدية بتغليظ خطأ فيه القاتآل على غلظ كما

فشي صأشححه كمشا عرفشة ولششو الحششل بششالحرم وخششرج إساشاءتآه
فشرق ل وجشه وفشي الحششرم خصشائص مإن ذلك لن النتصار،

مإجمششع الحششاج} أي لقطششة عن {نهى مإسلم بخبر له وانتصر
حششرم وبششالمكي مإنهششم فرقششة كششل فيششه يششدخل لئل جميعهششم
تآعريفهششا) أي (ويجششب اساششتواءهما البلقينششي واختششار المدينششة

<ص: أعلششم) للخششبر واللششه (قطعششا للحفششظ فيششه الملقوطششة
فششإن المإيششن أي للقاضي دفعها أو له القامإة > فتلزمإه341
 أمإين عند تآركها جواز اتآجه ثم أمإين قاضي ول سافرا أراد

فششي كمششا قششوله قبششل مإلكششه أنششه ادعى ثم مإال فرع) التقط(
لششو مإششا بخلف المنششازع عدم عند ومإحله الغزي قال الكفاية
 فيه قوله يقبل ل مإلكه أنه ادعى ثم صأغيرا التقط

اللقيط كتاب
وهششو ودعششي مإنبششوذ له ويقال مإفعول بمعنى فعيل     

مإششن فهشو مإشدع لشه يعششرف ل ششارع بنحششو ينبذ طفل شرعا
والبششالغ المميز أن الصأح إذ للغالب اللقط وذكر الول مإجاز

قششوله فيششه والصأششل التعهششد إلى لحتياجهما يلتقطان المجنون
تآعششالى جميعا} وقششوله الناس أحيا فكأنما أحياها {ومإن تآعالى

>342<ص:  ولقششط ولقششط لقيششط الخير} وأركششانه {وافعلوا
به والتعبير المطروحا المنبوذ) أي (التقاط كلمإه مإن وساتعلم
المحترمإة للنفس كفاية) صأيانة (فرض علم كما أيضا للغالب

المعتمششد علششى مإترتآبششا ولششو جمع به علم إن هذا الهلكا عن
المغلششب بششأن اللقطششة فششي مإششر مإششا وفارق عين ففرض وإل
كششالوطء النفششوس حبششه علششى المجبششول الكتساب مإعنى فيها
 النكاحا في

مإشهور الملتقط كان وإن اللتقاط عليه) أي الشهاد ويجب(
علششى المبنششي نسشبه ويضششيع يسششترق الصأح) لئل (في العدالة

المنصوص مإعه مإا على ووجوبه المال مإن أكثر له الحتياط
مإششر مإششا ينششافي فل لششه التبع بطريق وقع المختصر في عليه
الحضششانة وليششة لششه تآثبت لم الشهاد تآركا ومإتى اللقطة في
كمششا حينئششذ مإششن جديششدا التقاطششا فيكششون وأشششهد تآاب إن إل

قشال نعشم فسشق الششهاد تآشركا بشأن مإصشرحا السشبكي بحثه
لن يجشب، ول ساشن الحشاكم له سالمه مإتى وغيره الماوردي

علششى التعليل هذا يتأتآى وإنما انتهى عنه يغني حكم تآسليمه



بششأن تآعليلششه فالوجه مإطلقا حكم الحاكم تآصرف أن الضعيف
التقششاط ويجششوز عنه فأغنى الشهاد مإعنى فيه الحاكم تآسليم
لششو بششل بششتربيته وقيامإششا لششه حفظششا فيششه لن المميششز، الصبي
لششه مإششن رد ويجششب التقششاطه وجششوب يبعششد لم ضياعه خشي
وليششة تآثبششت وإنمششا( لكششافله ومإلتقششط وقششاض كوصأششي كافششل

يشششغله ل لقششوتآه طلبششه لن فقيرا، حر) ولو لمكلف اللتقاط
> وإل343<ص:  بالششدار اللقيششط بإساششلم حكششم (مإسششلم) إن

جششواز الرفعششة ابششن وبحششث التقششاطه دينه في العدل فللكافر
الذرعششي وخالفه كالتوارث وعكسه للنصراني اليهودي التقاط

اللزم مإلتقطه لدين انتقاله على يقر ل أنه الصأح على بناء
النتقشال الممتنششع لن نظشر، وفيششه التقشاطه مإشن تآمكينششه مإن

قبيششل يششأتآي كمششا الششدينين بيششن يخيششر قششد أنه على الختياري
وسايصششرحا المسششتور فيشششمل (عششدل) ظششاهرا المشششركا نكششاحا

يتششأذى لئل خفيششة يراقبششه مإششن به القاضي يوكل لكن بأهليته
هششو كمششا أنثى (رشيد) ولو العدالة كمعلوم صأار به وثق فإذا

العدالششة وجششود كلمإه وقضية الغير على الوليات ساائر شأن
فششي اشششتراطهم ظنششه لمششن خلفا ينافيه ول الرشد عدم مإع

مإششن السلمإة العدالة لن الحجر، مإن السلمإة الشهادة قبول
يفسششق ل قششد والسششفيه الشهادة مإعها تآقبل لم وإن الفسق
كششان إذا بششرص نحششو وعششدم البصششر اعتبششار الذرعششي وبحششث

عبششد) التقششط ولو( الحاضنة في كما بنفسه يتعاهده الملتقط
رجحششه كمششا نششوبته فششي ولششو ومإبعضششا مإكاتآبششا ولششو قششن أي

لنشه مإنشه، انشتزع) اللقيشط ساشيده إذن (بغيشر وغيشره الذرعي
التقششاطه علمششه) أي (فششإن أهلهمششا مإششن وليششس وتآششبرع وليششة

قششال سايده) كأن (بإذن المكاتآب التقط) غير أو عنده (فأقره
كلم يششوهمه لمششا خلفا يظهر فيما لي يقل لم وإن خذه له

القششن عدالششة عنششه غششائب وهششو لششه ذلشك قوله وشرط شارحا
الخششذ فششي نائبه الملتقط) والعبد (فالسيد يظهر فيما ورشده
بمطلق أمإره عند عنه نائبا يكون ل المكاتآب بخلف والتربية
ول مإنششه فينششزع حششر غيششر لنششه لقطا، ول لساتقلله اللتقاط

أذن ولششو لششي التقششط لششه قششال إن إل لقطششا السششيد يكششون
فكان السيد نوبة في وهو مإهايأة وثم أو مإهايأة ول لمبعض

لششه يقششل لششم مإششا الوجششه علششى فباطل المبعض نوبة في أو
صأششبي) أو التقششط ولششو( نششائبه فيكششون ظششاهر هششو كمششا عنششي

ولششو عليه) بسششفه مإحجور أو فاساق > (أو344<ص:  مإجنون
مإنشه الحشاكم انشتزعه انتزع) أي مإسلما كافر (أو لقيطا كافرا



أنششه بالحششاكم النتزاع تآخصيصهم وظاهر أهليتهم لنتفاء وجوبا
فيفششرق وعليششه يقششر لششم ذكششر مإمششن واحد مإن أهل أخذه لو

حيششث فيهششا والنظر يد وجدت هنا بأنه ابتداء وأخذه هذا بين
فششي فششإنه تآوجششد لششم إذا مإششا بخلف للحششاكم هو إنما وجدت

بكفره المحكوم أمإا يعارض لم آخذه تآأهل فإذا المباحا حكم
علششى اثنششان ازدحششم ولششو( مإششر كمششا الكششافر بيششد فيقششر بالدار

يششراه مإششن عنششد الحششاكم (جعلششه أهششل وهما كل أخذه) فأراده
فعل فلزمإه أخذه قبل لهما حق ل غيرهما) إذ مإن أو مإنهما

مإششن الخششر مإنششع فششالتقطه واحششد ساششبق (وإن لششه الحششظ
إليششه يسششبق لششم مإششا إلششى ساششبق مإن السابق مإزاحمته) للخبر

علششى وقف وإن له حق فل يلتقطه لم لو أمإا به أحق فهو
أو بششدنه علششى يششده بوضع سابق لو فيما النظر ويتردد رأساه
ل أو حششق بششه يثبت هل له أخذ غير مإن الرض على بجره

فششي يتجششه الششذي لكششن الثاني يقتضي بالخذ تآعبيرهم وظاهر
يحصششل وهششو الساششتيلء علششى المششدار لن كالخششذ، أنششه الجششر
مإعششا التقطششاه (وإن أخششذ غيششر مإششن اليد وضع مإجرد ل بالجر
غنششي) يقششدم أنششه (فالصأششح مإششاله وحفششظ أهل) لحفظششه وهما

(علششى بششالفقير مإقششابلته بششدليل الزكششاة بغنششي ضششبطه ويظهششر
غالبششا وبقششولي بمششاله يواسايه وقد غالبا به أرفق لنه فقير)،
إل الغنششى فششي بتفششاوتآهم عششبرة ول وغيره للذرعي مإا اندفع

على خلق وحسن ساخاء بنحو > أحدهما345<ص:  تآميز إن
نقلششه مإششن يمنع لمحل أي ظاعن على مإقيم ويقدم بحث مإا

وغيششره الذرعششي فيششه ونششازع قششالوه كششذا اساششتويا وإل إليششه
ول للقيشط مإسششتور) احتيشاط (علشى باطنششا فقيشرا (وعدل) ولو

علششى امإششرأة ول بكفششره مإحكوم في كافر على مإسلم يقدم
بحثششا الذرعششي قششال التربيششة على مإنه أصأبر كانت وإن رجل

وساليم أعمى على بصير تآقديم وبحثه رضيع في مإرضعة إل
لهمششا حششق ل أنششه عنششه مإر مإا ينافيه أبرص أو مإجذوم على

اساششتويا) فششي (فششإن قششاله مإششا يتجه حقا لهما أن فعلى بقيده
ولعششدم مإرجششح ل إذ (أقرع) بينهمششا وتآشاحا المعتبرة الصفات

مإشششق واجتماعهمششا بينهمششا المميز يخير لم طبعا إليهما مإيله
بخلفششه كشالمنفرد حقششه تآششركا للقششارع وليششس بينهما كالمهايأة

 القرعة قبل
(فليششس قريششة ببلششد) أو لقيطششا > بلدي346<ص:  وجد وإذا(

(إلششى اعترضششا وإن وأقراه نقله كما نقلة لغير نقله) ولو له
لششو ثم ومإن والدنيا الدين أدب وفوات عيشها بادية) لخشونة



مإنهششا ذلششك يحصششل بحيششث القريششة أو البلد مإن البادية قربت
لششم ببلششد وجششده ولو يمنع لم يظهر فيما مإشقة كبير بل أي

إليهششا فينقله يراعى وقيل فسادا أقل كانت وإن لقرية ينقله
قلششت فششإن العمششارة وهششي الحاضششرة خلف والباديششة مإنهششا ل

زرع ذات كششانت أو فمدينة عظمت أو فبلد كثرت أو فقرية
(إلششى فيششه وجد بلد نقله) مإن له أن (والصأح فريف وخصب

يشششترط لكششن السششابق المحششذور لعششدم للنقلششة آخر) ولششو بلد
مإسششافة لششدون ولششو امإتنششع وإل الطريق وأمإن الخبار تآواصأل
إلششى ينقلششه أن ببلد التقط إذا للغريب (أن (و) الصأح القصر

مإنششع وحيششث مإششر لمششا يظهر فيما المذكورين بلدة) بالشرطين
أنه الذرعي بحث ثم ومإن بغتة به يسافر لئل يده مإن نزع
للششتي مإغايرة وهذه بيده أقر بها مإنه ووثق القامإة التزم لو

غريششب أنششه هششذه لفششادة اتآحادهمششا زعششم لمششن خلفششا قبلهششا
أو بهمششا مإقيمششا كششان لششو بمششا الولششى فقط. وصأششدق بأحدهما
أفششاد غريبششا ولششو أول قششال لششو نعششم عنهما غريبا أو بأحدهما

نقلششه فلششه آمإنششة (بباديششة وجده) بلدي (وإن الختصار مإع ذلك
نقله فيجب آمإنة غير أمإا به أرفق لنه قرية، بلد) وإلى إلى
بششدوي) وهششو وجششده (وإن بعششد وإن مإقصششده ولششو مإششأمإن إلى

ه أقشام فكالحضري) فشإن (ببلد البدو سااكن م وإل فشذاكا ب ل
اختلفشت بلشد مإشن مإحلشة ولشو وجشوده مإحل مإن لدون ينقله

السششابقين بالشششرطين أعلى أو لمثله بل يظهر فيما مإحلتآها
غيششر مإششن نقله يلزمإه بيده) لكن أقر (ببادية بدوي (أو) وجده

أي فسكون للنجعة) بضم ينتقلون كانوا إن (وقيل إليها آمإنة
لنسبه تآضييعا فيه لن يقر) بيده، لم(غيره.  أو الرعي لطلب

الواساششعة البلششد كمحششال الباديششة أطراف لن يقر، أنه والصأح
فيهششا نسششبه ظهششور احتمششال فيكششون أهلهششا مإششن أنششه والظاهر

أو بلششد مإششن نقلششه لششه أن تآقششرر مإما وعلم البلدة مإن أقرب
> وأن347<ص:  لششدونه ل مإنه ولعلى لمثله بادية أو قرية

وتآواصأششل والمقصششد الطريششق أمإششن مإطلقششا النقل جواز شرط
 اللقط أمإانة واختبار الخبار

اللقطششاء) علششى كوقششف (العششام مإششاله) كغيششره فششي ونفقتششه(
عششدم مإششع عليهششم الوقف صأح كيف يقال ل لهم به ومإوصأى
تآحقششق فيهششا يشششترط ل الجهششة نقششول لنششا وجششودهم، تآحقششق
الوقششف فششي كلمإهششم عليششه دل كما إمإكانه يكفي بل الوجود

إليششه العششام المششال وإضششافة بششذلك صأششرحا الزركشي رأيت ثم
لششه يصششرف ول مإلكه وليس العامإة للجهة حقيقة لنه تآجوز،



قششال فيششه يتحقششق لششم الفقششر وصأششف لن الفقراء، وقف مإن
(أو فقيششر أنششه الحششال بظاهر اكتفاء الذرعي وخالفه السبكي
لششه عليه) فملبوساششة مإلفوفة كثياب به اختص مإا وهو الخاص

عنانهششا ودابششة بها تآحته) ومإغطى (ومإفروشة أولى بأصأله التي
دراهششم مإششن جيبششه فششي (ومإششا وساششطه بنحو مإشدودة أو بيده

وتآحتششه) فششوقه مإنثششورة (ودنششانير فيه هو ومإهده) الذي وغيرها
فشي التخييشر المتشن وقضشية واختصاصأشا يشدا لشه لن إجماعا،

وجده) (وإن أول الخاص يقدم أنه الوجه بأن واعترض ذلك
خيمة أو بستان أو حانوت أو لغيره تآعلم دار) ل (في وحده
اساششتبعد لكششن وغيششره المششاوردي ذكششره كما قرية وكذا كذلك
فيها فهي) ومإا(كذلك.  ليست أنها بحث ثم الروضة في ذلك

أو لهمششا فهششي كامإششل أو مإنبششوذ غيره بها وجد فإن (له) لليد
عتبششة علششى وجد لو فيما النظر ويتردد الرءوس بحسب لهم

فيهششا يسششمى ل لنشه >،348<ص:  هوائهششا فشي لكنششه الدار
بسششطحها وجششوده بخلف مإقفششول بابهششا كششان إن ساششيما عرفا
(وليششس عرفششا فيهششا يسمى هذا لن مإنها، له مإصعد ل الذي

جلس ككبير له بملكه يحكم لم تآحته) بمحل مإدفون مإال له
لششه أنششه به مإعلقة ورقة به كان وإن دفين تآحتها أرض على
بنحششو وربشط بالشدفين خيشط اتآصل لو أنه الذرعي بحث نعم
(وكششذا إليششه الرقعششة انضششمت إن ساششيما ل به له قضي ثوبه

لششم إن مإلكه غير بقربه) في مإوضوعة (وأمإتعة ثياب) ودواب
البششالغ وفششارق عنه بعدت لو الصأح) كما (في يده تآحت تآكن
رعايششة لششه بششأن عرفششا بقربششه مإوضوعة بأمإتعة له حكم حيث

مإششال) خششاص لشه يعرف لم (فإن قطعا له فهو بملكه مإا أمإا
لن بكفششره، مإحكومإششا عليه) ولششو ينفق أنه (فالظهر عام ول
المال) مإششن بيت (مإن بالجزية بلغ إذا للمسلمين مإصلحة فيه

يكن) لم (فإن الصحابة عليه أجمع كما مإجانا المصالح ساهم
مإنششع أو مإنششه أهشم هششو مإششا ثم كان أو شيء المال بيت في

(قشششام وإل رآه إن الحشششاكم عليشششه اقشششترض ظلمشششا مإتشششوليه
فشي يشأتآي بمشن ضشبطهم ويظهشر مإياساشيرهم المسشلمون) أي

(بكفششايته) وجوبششا بالكسششب قششدرتآه تآعتششبر الزوجششة. فل نفقششة
المضششطر إطعششام يلزمإهششم كما جهته على أي (قرضا) بالقاف

مإششا ويؤيده لعجزه بها يرجعون نفقة) فل قول (وفي بالعوض
رجششوع غيششر مإششن المحتششاج ينفقششون أنهششم السششير أوائششل يأتآي

مإواساششاتآه فوجبت حاجته تآحققت ذاكا بأن يفرق الول وعلى
عشن آنفشا مإر مإا ويؤيده الغير لمال فاحتيط تآتحقق لم وهذا



كونهششا بيششن ويفششرق المإام قاتآلهم كلهم امإتنعوا فإن السبكي
المششال بيششت وضشع بششأن مإجانششا المششال بيششت وفششي قرضششا هنا

دون مإؤكششد حششق فيه فلهم حال ولو المحتاجين على النفاق
بلششده مإياساششير علششى المإام وزعها لزمإتهم وإذا المياساير مإال
فششي اساششتووا فششإن مإنهششم المإششام يششراه مإششن فعلششى شق فإن

>349<ص:  ساششيده على رجعوا قنا بان إن ثم تآخير نظره
بيت في حدث أو قريب أو كسبه مإن ولو مإال وله حرا أو

الفقراء ساهم فمن وإل فعليه ويساره بلوغه قبل مإال المال
فششي ذكششر مإششا الروضة في وضعف الغارمإين أو المساكين أو

المنقششول بششأنه ورد الزمإششان بمضي تآسقط نفقته بأن القريب
بششالقتراض دينششا صأششارت أنهششا ووجهششه بششه المقطششوع بششل

يسششتقل لنششه الصأششح)، فششي مإاله بحفظ الساتقلل وللملتقط(
الذرعششي > وبحششث350<ص:  أولششى فمششاله المالششك بحفششظ
اساششتقلله ومإششع عنششده اليششتيم مإششال إيششداع يجششوز بعدل تآقييده

وتآسششليمه مإنششه نزعششه وللقاضششي ادعاه مإن يخاصأم ل بحفظه
أو بششه اللئششق بششالمعروف عليششه النفششاق يباشششر غيششره لمإيششن
بششإذن إل مإنششه عليششه ينفششق (ول بيششوم يومإششا للملتقششط يسلمه

التصششرف وليششة لن ومإقششابله، الصأح على قطعا) أي القاضي
أمإينششه أو حششاكم أو وصأششي أو لصأششل إل تآثبششت ل المششال في

وإل مإراجعتششه أمإكنششت إن أي ضششمن إذنششه بغيششر أنفششق فششإن
 حينئذ يضمن ول وأشهد أنفق

وكفرهمششا وغيره اللقيط بإسالم الحكم فصل) في(     
أنششه علششم مإششا الساششلم) ومإنهششا بششدار لقيششط وجششد إذا( بالتبعية
الكفششار عليششه فغلششب قششديم زمإششن في ولو المسلمين مإسكن

بعششض عن الرافعي نقل لكن القديم لساتيلئنا نظرا كقرطبة
كفششر دار فهششي وإل مإنها يمنعونا لم إن مإحله أن المتأخرين

كفر دار صأارت إنها يقال أن يصح بأنه السبكي عنه وأجاب
كان (و) إن المإان في زيادة مإع ذلك ويأتآي حكما ل صأورة
المسششلمون فتحوهششا) أي بششدار (أو عهششد ذمإششة) أو أهششل (فيهششا

يملكوهششا لششم وإن وجهشه علششى صأشلحا) أي كفار بيد (وأقروها
وفيهششا) أي بجزيششة مإلكهششا (بعششد بيششدهم أقروهششا بدار (أو) وجد

الششدارمإي قششاله كمششا الولششى حششتى الثلث المسائل في الدار
خلفششا قششاله كمششا إسالم دارا والخيرتآان غيره فيه نظر وإن
الثانيشة فشي السشبكي نظشر وإن المتشن مإشن يتشوهم قشد لمشا

>351<ص:  (حكششم مإجتششازا ولششو مإنششه كششونه (مإسلم) يمكششن



وغيششره أحمششد لخششبر الساششلم لششدار اللقيششط) تآغليبششا بإساششلم
ذمإششي ل وحيث الماوردي عليه} قال يعلى ول يعلو {السالم

يكششن لششم إذا فقششط. أمإششا فظاهرا وإل أيضا باطنا فمسلم ثم
بالمجتششاز هنششا واكتفششى كششافر فهو مإنه كونه يمكن مإسلم ثم

كفششار بششدار وجششد (وإن قششوله فششي بخلفه دارنا لحرمإة تآغليبا
(وإن فيهششا باجتيششازه عششبرة مإسششلم) ول يسكنها لم إن فكافر

(وتآششاجر (كأساششير) مإنتشششر مإنششه كششونه مإسششلم) يمكششن ساششكنها
المسششلم ذلششك نفششاه فششإن للساششلم الصأح) تآغليبا في فمسلم

المششراد أن الذرعششي وبحششث إساششلمإه دون نسششبه فششي قبششل
الكتفششاء ينبغششي بششل قال السفر حكم يقطع مإا هنا بالسكنى

ولششد مإن بخلف مإنه الولد ذلك وأن الوقاع فيه يمكن بلبث
وقضششية قششال مإنششه كششونه لساششتحالة شششهر بنحششو طروقششه بعد

كل فيه ووجد حرب بدار عظيم بمصر كان لو أنه إطلقهم
لجششل كششان إن وهششذا بإساششلمإهم حكششم مإثل لقيششط ألششف يوم

علششى ولو مإنه كونه لمإكان أو فذاكا كالسابي السالم تآبعية
المسششلم كششان إذا ساششيما ول نظششر ففيششه الظششاهر وهششو بعششد

دارنششا فششي اكتفششائهم مإششن خششبير وأنششت انتهششى امإرأة الموجود
إل دارهششم فششي يكتفششى ل أنه بالسكنى دارهم وفي بالمجتاز
إمإكانششا مإنششه كونه أمإكن فمتى وحينئذ عادة القريب بالمإكان

الذرعششي ذكششره مإمششا أوجه وهذا فل وإل فمسلم عادة قريبا
اقتضششى الولششى شششرف بششأن الششدارين بيششن فتششأمإله. ويفششرق

الثانيششة بخلف المجتاز فدخل بعد وإن بالمإكان فيها الكتفاء
ل السششكنى عنششد يوجد إنما وهو المإكان قرب فيها فاشترط
ثششم ذمإششي ل حيششث بالششدار) كششان بإسالمإه حكم (ومإن الجتياز
ا أيضشا باطنا مإسلما ان بشالكفر وأفصشح بلشغ فشإذا مإشر كم ك
وأفصششح بلششغ فإذا فقط ظاهرا مإسلما ذمإي ثم وحيث مإرتآدا

وفيمششا هنششا بششذمإي والتعبير الدار لضعف أصألي فكافر بالكفر
جششد وعن مإثال أنه والظاهر شارحا كلم في وقع مإا هو مإر

بمششا غيششره وخصششه فمسلم ببرية وجد لو بأنه التعجيز شارحا
بإساششلمإه حكششم ومإششن عليهششا لحششد يششد ل أو بششدارنا كانت إذا

بنسششبه (بينششة حربششي > أو352ذمإششي) <ص:  (فأقششام بالششدار
الكفششر) وارتآفششع في (وتآبعه النسب في كالمسلم لنه لحقه)،

أقششوى والبينششة باليششد حكششم الششدار لن إساششلمإه، مإن ظنناه مإا
ل نادر شبهة بوطء مإسلمة مإن علوقه وتآصور يد مإجرد مإن

وخششرج النسششوة مإحششض البينششة وشششملت البينة مإع عليه يعول
والششذي وجهيششن فيهششا الششدارمإي حكششى وقششد القائف إلحاق بها



وفششي أقششوى بششل كالبينششة فهششو حكم لنه إلحاقه، اعتبار يتجه
فل وإل الكفششر فششي تآبعششه النسششب بهششن ثبت إن أنه النسوة

لششه حجششة ول ابنششه الششدعوى) بششأنه (علششى اقتصر) الكافر (وإن
لن نسششبه، لحقششه الكفششر) وإن فششي يتبعششه ل أنششه (فالمششذهب

تآلششك إمإكششان مإششع كششافر دعوى بمجرد يغير ل بإسالمإه الحكم
وإل صأششلة نحو مإنه يصدر لم إن ذلك ومإحل النادرة الشبهة

وكششذا وجوبششا بينهمششا ويحشال قطعا السالم حكم عن يغير لم
 أسالم كمميز الكفر في يتبعه قلنا إن ندبا

أن أخششرى وكفره تآارة اللقيط بإسالم حكمهم تآنبيه) مإقتضى(
علششى نصششوا فيمششا بكفششره الحكششم لقيط أمإر إليه رفع لقاض
يحكششم أن لقاض يجوز ل قيل مإا وأمإا ظاهر وهو فيه كفره
انتهششى بششه رضا بالكفر الحكم لن كفر، فعل فإن أحد بكفر
ول أحششد بششردة يحكششم ل أن عليششه يلششزم إذ قبيششح غلششط فهو

الحكششم لن بششه، علششل مإا مإنه وأفسد فاساد وهو لقيط بكفر
رضششا فل عليششه المترتآبششة بآثاره الحكم إل مإعناه ليس بالكفر

له نعم به رضا لنه زنا، بنحو يحكم ل أن ويلزمإه قطعا به
إليششه احتيج إذا إسالمإه صأحة بعدم يحكم أن مإميز أسالم إذا
أطفششال في يقال وكذا الدنيوية للحكام بالنسبة إل بكفره ل

بكفرهم الحكم يطلق فل الجنة في لنهم الكفار،
فششي يفرضششان ل أخرييششن بجهششتين الصششبي بإساششلم ويحكششم(

فشإذا الشولدة (إحشداهما اساشتطرادا بشابه في ذكر لقيط) وإنما
غيششر أنششثى ولو عل العلوق) وإن وقت مإسلما أبويه أحد كان

فششي بسششطه يششأتآي كمششا بعده أو به الظفر قبل قنا أو وارثة
فيششه تآردد مإن الوجه على مإوتآه بعد الولد حدث وإن السير

نسششبة إليشه نسشبته بششرط مإنششه أقشرب حشي وجشود مإشع ولو
صأششلى البشششر أبششو آدم يششرد فل بششالرحم ولو التوارث تآقتضي

<ص: مإسششلم) إجماعششا (فهششو وساششلم وعليششه نبينششا علششى اللششه
كفششرا) أي ووصأششف بلششغ (فششإن العلششوق بعششد ارتآششد > وإن353

ظششاهرا مإسلم لنه (فمرتآد)، بأصأله كما نفسه عن به أعرب
عل أحشدهما) وإن أساشلم ثششم كشافرين بيشن علششق (ولو وباطنا

بإساششلمإه) إجماعششا (حكم تآمييزه بعد ولو بلوغه قبل ذكر كما
عليششه} ولششو يعلششى ول يعلششو {السالم ولخبر الب إسالم في

إطلقهششم فظششاهر أصأششله إساششلم قبششل فادعششاه احتلمإششه أمإكن
بإساششلمإه. يحكششم فل هنا قبوله إمإكانه لزمإن فيه قوله قبول

الخشن عانته شعر نبت إن إل قبوله عدم زرعة أبي وبحث
يلغششى للساششلم الحتيششاط يقششال أن إل اللهششم ظاهر نظر فيه



وقششد الصششغر بقششاء والصأل فيه كذبه لحتمال له المانع قوله
صأششباها فادعى مإزوجة بنته وجد ثم أسالم يهودي عن سائلت
أمإششا يصششدق بششأنه فششأفتيت وزوجهششا هششي البلوغ وادعت لتتبعه

اقتضششى للساششلم الحتيششاط أن تآقرر فلما الحتلم دعوى في
في وأمإا بالحتلم البلوغ مإدعي تآصديق مإن القاعدة مإخالفة
عليهمششا الطلع لمإكششان فبششالولى الحيششض أو السششن دعششوى
أو بشاع لششو بششأنه صأششرحوا وقششد البينششة أحششدهما مإششدعي فكلف
زوج، لو مإا بخلف صأدق يمكن صأبا ادعى ثم قتل أو كاتآب

صأششبيا الششولي فكون الناس بين ويجري له يحتاط النكاحا لن
المحكششوم والمجنششون أمإكششن وإن إليششه يلتفششت فلششم جدا بعيد

ووصأششف بلششغ (فإن كالصبي أسالم إذا أبويه أحد يلحق بكفره
(وفششي وباطنششا ظششاهرا بإساششلمإه الحكششم فمرتآششد) لسششبق كفششرا

وقششد بكفره الحكم أزالت تآبعيته لن أصألي)، (كافر قول) هو
> وبنششي354<ص:  أول عليششه كشان لما فعاد باساتقلله زالت
علششى بخلفششه البلششوغ بعششد بالساششلم التلفششظ يلزمإششه أنه عليه
قششال بششل كمسششلم جهششز التلفظ قبل مإات لو ثم ومإن الول
لن أيضششا، الثششاني على كذلك هو الروضة في وصأوبه المإام
انتهششى الساششلم الظششواهر. وظششاهره علششى مإبنيششة المإششور هششذه

لن الثششاني، علششى عليششه التلفشظ لوجششوب ينظششروا لم وكأنهم
الحيششاء وقششول ظششاهر هششو كمششا الكفششر ل الثششم يششوجب تآركه

إساششلمإه عنششه يغنششي ل أبششويه أحششد بإسالم المسلم كالحليمي
مإششا علششى قلم سابق بل غريب إمإا بنفسه يسلم لم مإا شيئا
ثششم تآلفششظ ولششو التلفششظ وجششوب على مإفرع أو الذرعي قاله
أحكششام مإششن عليششه جششرى مإششا ينقششض ول قطعششا فمرتآششد ارتآششد

ساششبى إذا (الثانيششة الجهششة الصأششح علششى ردتآششه قبششل الساششلم
(طفل) أو كامإل كافر مإعه كان وإن مإجنونا صأبيا مإسلم) ولو

المتحششد وأنثششاه كششل ذكششر ليشششمل الجنششس والمششراد مإجنونششا
م (إن وباطنشا الساشلم) ظشاهرا فشي السشابي (تآبع والمتعدد ل

تآحت صأار ولنه شذ، لمن خلفا أبويه) إجماعا أحد مإعه يكن
بلششغ لششو أنششه باطنششا بإساششلمإه الحكششم وقضششية كششالبوين وليته

كلم يششوهمه لمششا خلفششا مإتجه وهو مإرتآدا كان الكفر ووصأف
إذا أمإششا ذكرتآششه بما صأرحوا رأيتهم ثم أصألي كافر أنه شارحا

الذرعششي رأيششت ثششم يظهششر فيمششا عل وإن أحششدهما مإعه كان
لششم وإن واحششدة وغنيمششة واحد جيش في كانا بأن إليه أشار
خلفا يظهر فيما الصأل تآقدم أو مإعا سابيا وقد المالك يتحد
أحششدهما ساششبي ساششبق إذا أنه القاضي تآعليق عن أطلق لمن



تآبعيتهمششا لن بإساششلمإه، يحكششم فل السششابي تآبششع الخششر ساششبي
تآثبت إنما التبعية لن بعد، مإاتآا وإن السابي تآبعية مإن أقوى

ببلدنششا قاطن المإام ذمإي) قال ساباه ولو(السبي.  ابتداء في
وكششل جيشششنا فششي وساششباه والششدارمإي دارنا به ودخل والبغوي

بإساششلمإه) بششل يحكششم (لشم قششولهم فششي للخلف قيششد هششو إنما
مإششن كششونه لن الصأح)، (في أبويه ل ساابيه دين على بكونه
يفيششده ول أولششى فمسبيه السالم كذريته يفده لم دارنا أهل

وهششو الحليمششي قاله مإا > على355<ص:  أبويه إسالم حينئذ
ليششس أنششه والظششاهر الصأول تآبعية مإن مإر لما مإقيد صأح إن

أساششلما لششو أنهمششا قياساششه السششبكي قششال ثششم ومإششن كششذلك
بإساششلمإه يحكششم ل وأساششلما إلينششا خرجششا أو بششدارهم بأنفسهما
بششه يسششمحون الصأششحاب أظششن ومإا ذلك قبل عنهما لنفراده

قلنششا بششأن لشه ساشرقته نحشو جيششنا فششي بسششباه وخرج انتهى
لن مإسششلم، فهششو الصأششح وهششو غنيمششة أو فكششذلك كله يملكه
أساششلم لششو أنششه تآبعششه ومإششن السششبكي وبحث للمسلمين بعضه
أساششلم ثششم ومإلكششه حربيششا صأغيرا حربي قهر أو الذمإي ساابيه
فششي الساششلم علششة وذلششك ومإلكششا وليششة عليششه لششه لن تآبعششه،

كششافر فششي وجهين إبداء البغوي فتاوى وفي المسلم السابي
ل أنششه مإنهما يتجه والذي يتبعه هل أسالم ثم صأغيرا اشترى

مإششع لنششه غيششره، بالسششبي يلحق ول قبله فيما وكذا بل يتبعه
غيششره بششه يقششاس فل ابتششداء يؤثر إنما القهر في أقوى كونه
التبعيششة أن قششدمإته بمششا صأششرحا الشيخين رأيت ثم الثناء في
والمسششتأمإن ذكرتآه مإا يؤيد وهو السبي ابتداء في تآثبت إنما

مإميششز صأششبي (إسالم الدنيا لحكام يصح) بالنسبة ول( كالذمإي
التكليششف، عششدم بجششامإع المميششز الصششحيح) كغيششر على اساتقلل

إنشششاء أو مإقبول غير وخبره خبر إمإا بالشهادتآين نطقه ولن
يفتنششاه لئل أبششويه وبيششن بينه الحيلولة تآسن نعم كعقوده فهو

جمششع وانتصششر الصأششحاب إجماع عن المإام ونقله تآجب وقيل
ه ويشدل واحشد غير به وقضى إسالمإه لصحة إساشلم صأشحة ل
قبششل كونه بمنع أحمد ورده بلوغه قبل عنه الله رضي علي

مإنوطششة كششانت ذاكا إذ الحكششام بششأن وغيششره والششبيهقي بلوغه
به يتنفل ل بأنه صألتآه نحو وفارق الخندق عام إلى بالتمييز

مإششن ويكششون > فيصششح356<ص:  الخششرة لحكام بالنسبة إمإا
تآبلغششه لم فيمن كما الحكامإين بين تآلزم ول اتآفاقا الفائزين
بطفششل مإسشلم طفششل اشتبه ولو المشركين وكأطفال الدعوة

قاله البلوغ بعد السالم على يجبران ول أمإرهما وقف كافر



بإساششلمإهما يحكششم فقششال الفششزاري التششاج وخششالفه المصششنف
 البلوغ إلى نسبهما ويوقف

وتآوابع واساتلحاقه ورقه اللقيط حرية بيان فصل) في(     
وبحششث حششر) إجماعششا فهششو برقششه اللقيششط يقششر لششم إذا( لذلك

لن ذمإششي، ول فيها مإسلم ل حرب دار بغير تآقييده البلقيني
بأنهششا واعترض والصبيان النساء اساترقاق تآقتضي الحرب دار
يقتضششيه ل اللقط ومإجرد بالسار هؤلء اساترقاق تآقتضي إنما
غيششره أو مإسششلم حششر فقتلششه وبالسالم بالحرية له حكم وإذا
المال لبيت لنها مإجانا، ل الدية على عفا أو المإام به قتله

خلف علششى بششه يتعلششق عمششا التصششرف لششه يجششوز ل وهششو
وبإساششلمإه بحريتششه المحكششوم اللقيششط بلششغ لششو نعششم المصششلحة

نششص مإششا علششى الحششر بششه يقتل لم السالم يصف ولم بالدار
خلفششه وأصأششلها الروضششة ظششاهر لكششن الساششنوي وصأششوبه عليه

يجششري طرفششه وقششاطع أحصششن إن قششاذفه حششد أن والقيششاس
يحتششاط القتششل بأن الفرق أمإكن وإن قتله في ذكر مإا فيهما

إل قششاذفه يحششد ل أنششه علششى نص ثم ومإن بخلفهما أكثر له
برقششه) فيعمششل بينة أحد يقيم أن (إل حر أنا اللقيط قال إن
ابششن وعن المكلف وهو الرق به) أي أقر (وإن يأتآي كما بها

>357أيضششا. <ص:  رشششده اعتبششار يقتضششي مإششا السششلم عبششد
عششن بسششكوتآه (فصششدقه) ولششو لشششخص خلفششه كلمإهم وظاهر
إقششراره) أي يسششبق لششم إن (قبل له تآصديقا فيه لن تآكذيبه،
أقشر لو إذ له المقر ومإن مإنه كل على عوده ويصح اللقيط
كمششا صأششدقه وإن يقبل لم به له اللقيط فأقر بحريته إنسان

وإن كششذبه إذا مإششا بخلف القششارير (بحرية) كسششائر واضح هو
بششه لنششه مإكلششف، وهششو بالحريششة إقششراره ساششبق أو بعد صأدقه
يقششدر فلششم والعباد الله بحقوق المتعلقة الحرار أحكام التزم
لن إنكارهششا، بعششد بالرجعة إقرارها قبل وإنما إساقاطها على

انقضششائها أمإششر الشششرع تآفويض مإع العدة انقضاء عدم الصأل
للقششرار الموافششق الحريششة لصأششل مإخالف بالرق والقرار إليها

فششأقر فكذبه لزيد به أقر لو مإا المتن على يرد ول السابق
بحرية، إقرار مإنه يسبق لم وإن يقبل فل فصدقه لعمرو به

مإلكششه بطل وقد لغيره الملك نفي يتضمن الول إقراره لن
ولششو مإششر لما إساقاطها يتعذر والحرية الصأل حر فصار برده
كششانت فششإن لششه به أقر ثم وحلف به عليه فادعى رقه أنكر

فل برقيششق لسششت أو قبششل لششك برقيششق لسششت إنكششاره صأيغة



ثششم لمعيششن بششالرق أقششر ولششو الصأششل حر بأنه القرار لتضمنه
الول القششرار حششال كششان إن لكششن تآسششمع لشم الصأششل بحرية
صأششحة يشششترط) فششي ل أنششه (والمششذهب مإششر مإششا على رشيدا
حريششة نفوذه يقتضي تآصرف مإنه يسبق ل (أن بالرق القرار

وأحكششامإه) الششرق أصأششل فششي إقششراره يقبششل بششل ونكششاحا كششبيع
إقششرار يقبششل كما له (المستقبلة) فيما و به المضرة الماضية
كسششائر وعليششه لهششا حششق ثبششوت تآضششمن وإن بالنكششاحا المششرأة

تآحششل ل مإمششن والششزوج بالرق مإتزوجة أقرت لو القارير. نعم
<ص: الحرائششر تآسششليم له وتآسلم نكاحه ينفسخ لم المإة له

وعششدة طلق لنحششو عششدتآهن وتآعتد إذن بل بها > ويسافر358
وذلششك، رقيششق وبعششده حششر إقرارهششا قبل وولدها لموت المإاء

أمإششة نكششاحا ينفسخ ل ولهذا المستوفى كالمقبوض النكاحا لن
بغيششره) المضششرة (الماضششية الحكششام (و) في يسار نحو بطرو

يقبششل ل الظهششر) كمششا (فششي إليهششا بالنسششبة إقششراره يقبل فل
وعلى مإطلقا برقه البينة وتآقبل مإثل بدين الغير على القرار
مإنه) قضي مإال يده وفي برق فأقر دين لزمإه (فلو الظهر

بمششا اتآبششع > وإل359<ص:  لششه فللمقششر شششيء فضل إن ثم
بينششة بل يششده فششي ليس مإن رقه ادعى (ولو عتقه بعد بقي

إل تآششتركا فل الحريششة والظششاهر الصأششل لن يقبل) قطعششا، لم
(وكششذا والمصلحة الحتياط مإن فيه لما النسب بخلف بحجة

ذكششر الظهششر) لمششا (في يقبل فل بينة الملتقط) بل ادعاه إن
ول التقطه مإال دعواه مإن المقابل عليه قاس مإا فارق وبه

بمملششوكيته للعلششم صأششفة تآغييششر دعواه في ليس إذ له مإنازع
انششتزاعه المزنششي. ويجششب عنششد بيششده يسششتمر ثششم لغيره أو له

وربمششا المإانششة عششن رقه بدعوى لخروجه الماوردي عند مإنها
الوصأششي ادعششى لششو العبادي بقول الذرعي وأيده بعد اساترقه

أن إل يأخششذها لئل يده عن الوصأية أخرجت الميت على دينا
يتحقشق لشم بشأنه المشاوردي تآعليشل فشي الزركشي ونظر يبرأ

كغيششر صأششيره اتآهششامإه بششأن ويششرد المإانة عن يخرج حتى كذبه
قيششاس نعششم بششاللقيط الضششرار مإظنة صأارت يده لن المإين،
بيده بقي الصأل حر أنه أشهد لو أنه العبادي

يششد (فششي مإجنونششا مإميششز) أو غيششر أو مإميششزا صأغيرا رأينا ولو(
اساششتنادها يعششرف (ولم رقه مإدعيا يستخدمإه يسترقه) أي مإن
والتصششرف باليششد عمل ادعششاه بالرق) إذا له حكم التقاط إلى
مإلكششه أنششه يمين إلى احتاج المميز كذبه إن نعم مإعارض بل

> ساششواء360<ص:  صأششغيرا اساششترقه الششذي بلغ) الصبي (فإن



أنششا (وقششال المجنون أفاق أو البلوغ بعد أو حينئذ رقه ادعى
حكششم لنششه ببينششة) بالحريششة، إل الصأح في قوله يقبل لم حر

لششه نعششم بحجششة إل يششزل فلششم جنششونه أو صأششغره فششي برقششه
نكاحهششا يششدعي مإششن بيششد صأششغيرة رأينششا لششو مإا وفارق تآحليفه
عليه ادعى لو وكذا البينة المدعي على فإن وأنكرت فبلغت
ويجششوز الجملة في الملك دليل اليد بأن صأغيرة وهي حسبة

للبينششة فاحتششاج النكششاحا فششي كششذلك ول مإملششوكا وهو يولد أن
ل إليهششا الحتيششاج (برقه) بعششد أخرى حجة بينة) أو أقام (ومإن

الزوال على يده إشراف قبل داخل كبينة إليها يحتج لم إن
تآتعشرض أن (ويششترط مإلتقشط غيشر لخشارج بهشا) ولشو (عمشل

إرث نحششو الملششك) مإششن (لسششبب اللقيششط في نحوها البينة) أو
الملتقششط غيششر بينششة أن وقضيته اليد ظاهر يعتمد لئل وشراء

شششهادتآهن لن نسششوة، أربع ولو قولها ويكفي لذلك تآحتاج ل
ولششد أنششه بششالولدة الشهادة في كالنسب الملك تآثبت بالولدة

التنششبيه، تآصششحيح فششي لمششا خلفا للملك تآتعرض لم وإن أمإته
مإطلششق يكفشي قششول (وفشي مإلكشه أمإتشه ولشد أن الغالب لن

مإحكششوم اللقيششط بششأن الول وفششرق المإششوال الملششك) كسششائر
تآحقيششق عششن إل الظششاهر ذلششك يششزال فل الدار بظاهر بحريته
فشششي الخلف جريشششان الجمهشششور طريقشششة أن الكفايشششة وفشششي

يخصششه ساششياقه لكششن لششذلك مإحتمششل والمتششن وغيششره الملتقط
ظششاهران مإر مإا قضيته الذي وتآعليلهم هذا وفرقهم بالملتقط

(حششر لقيط غير ولو الصغير اللقيط) يعني اساتلحق ولو( فيه
فششي السششابقة (لحقششه) بشششروطه مإلتقط غير ولو مإسلم) ذكر

يلحششق ول الجششانبين مإن النسب أحكام وتآثبت إجماعا القرار
أن للقاضششي واساششتحبوا يششأتآي مإمششا يعلم كما ببينة إل بزوجته

أو أمإتششك أو زوجتششك مإششن ولششدكا هو أين مإن للملتقط يقول
وقششال النسششب يفيششد اللتقششاط أن يظششن قششد لنششه شششبهة،

للنسششب احتياطششا ذلششك جهششل إن وجششوبه ينبغششي الزركشششي
مإششن فيسششتلحق الكششافر أمإششا يؤيده مإا الشهادات في وسايأتآي

الكفر في يتبعه ل لكن بإسالمإه حكم مإن وكذا بكفره حكم
لششه أبششوتآه لثبششوت غيششره بششتربيته) مإششن أولششى (وصأششار مإششر كما

كششان إن نعششم بمششاله أحششق كفلن بابهششا علششى ليسششت فأولى
 إليه يسلم لم بالدار مإسلما واللقيط كافرا

الششرق دون النسششب (لحقه) في عبد) بشروطه اساتلحقه وإن(
الملتقط بيد يقر لكن النسب في كالحر لنه عليه، ببينة إل

قششول > (وفششي361<ص:  المششال بيششت مإششن عليششه وينفششق



وأجششاب عتقه بفرض إرثه يقطع لنه سايده)، تآصديق يشترط
وجششود مإششع ابششن اساششتلحاق لصحة إليه نظر ل هذا بأن الول

الصأششح) لمإكششان فششي يلحقهششا لششم امإششرأة اساششتلحقته وإن( أخ
أقامإتهششا وإذا الرجششل بخلف الششولدة بمشششاهدة البينششة إقامإششة
إل زوجهششا يلحششق ول لمولهششا رقششه يثبششت ول أمإة ولو لحقها

عنه ينتفي ل وحينئذ فراشه على بالولدة وشهدت أمإكن إن
علششى وحششر مإسششلم يقششدم لم (اثنان أو) اساتلحقه( باللعان إل

الملتقششط ويد مإنهم كل اساتلحاق (وعبد) لصحة ذمإي) وحربي
مإششن ساششليمة بينششة لحششدهما (فإن) كششان هنا للترجيح تآصلح ل

كان (بينة) أو مإنهما يكن) لواحد (لم وإن بها عمل المعارض
عششن ويششده أحششدهما اساششتلحاق ساششبق فإن وتآعارضتا بينة لكل
فهششي باليششد مإعتضششدا مإنششه النسششب لثبششوت قششدم التقششاط غير

كذلك أحدهما يسبق لم وإن مإرجحة ل > عاضدة362<ص: 
القششائف) علششى (عششرض آخششر ادعششاه ثم لقطه اساتلحقه كأن

ول ثششم يششأتآي بششه) لمششا ألحقششه مإن (فيلحق العتق قبيل التآي
ل الجتهششاد لن بششآخر، إلحششاقه بواحششد إلحششاقه بعششد مإنه يقبل

الحكششم كشان قائفششان تآعششارض لششو ثششم ومإششن بالجتهششاد ينقششض
علششى هششو يقششدم كما تآأخرت وإن عليه البينة وتآقدم للسابق

لششم فششإن(أقششوى.  فكششان الحكششم بمنزلة لنه النتساب، مإجرد
بالششدنيا وقيششل مإنششه القصر مإسافة بدون أو قائف) بالبلد يكن

عنهمششا نفششاه أو (تآحير ولكن (أو) وجد العدوى بمسافة وقيل
بالنتسششاب) (أمإشر و بلشوغه إلشى المإششر بهما) وقشف ألحقه أو

وقششف وإل مإيششل لششه ظهششر وقششد امإتنع إن وحبس عليه قهرا
إليشه طبعشه يميشل مإشن إلشى بلشوغه (بعشد الوجشه على المإر

ول بششذلك أمإششر أنه عنه الله رضي عمر عن صأح مإنهما) لما
كميششل جبلششي مإيل مإن بد ل بل بالتشهي النتساب له يجوز

حالهمششا يعششرف أن المششاوردي فيششه وشششرط لقريبششه القريششب
وأقره ذكاؤه ويتضح طبيعته تآستقيم وأن البلوغ قبل ويراهما

أي بالجتهششاد الميششل إن بقششولهم الزركشي وأيده الرفعة ابن
وصأششدقه لغيرهمششا انتسششب ولششو المقدمإات تآلك يستدعي وهو
لن الحضششانة، فششي يششأتآي كمششا المميششز يخششتر ولم نسبه ثبت

مإششن ليششس والصششبي مإلزم فقوله هنا ل ثم به يعمل رجوعه
رجششع لششه ثبششت مإششن ثششم النتظششار مإششدة وينفقانه اللزام أهل

على بالشهاد ثم الحاكم بإذن كان إن أنفق بما عليه الخر
فهو وإل الجارة آخر مإر مإما يعلم كما بنيته ثم الرجوع نية

<ص: مإطلقا هنا رجوع ول أنفقتا امإرأتآان تآداعاه ولو مإتبرع



قولهششا بمششوجب كششل فأوخششذت بششالولدة القطع > لمإكان363
اتآحششد (مإتعارضششتين) كششأن النسششب بينششتين) علششى أقامإششا (ولششو

للقششائف فيرجششع مإرجششح ل الظهششر) إذ فششي (ساقطتا تآاريخهما
النسشب تآثبششت ل لنهششا لجمششع، خلفششا مإرجحششة غيششر هنا واليد

 الملك بخلف

الجعالة كتاب
يجعله مإا لغة والجعيلة كالجعل، الجيم هي) بتثليث(     
الجمششاع قبششل وأصأششلها بفعلششه شششيء علششى لغيششره النسششان
اللششه رضششي الخششدري ساششعيد أبششو وهو الصحابي رقية أحاديث

فششي الغنششم مإششن رأساششا ثلثيششن علششى بالفاتآحششة اللششديغ عنششه
الزركششي وتآبعشه البلقينششي مإنها واساتنبط وغيرهما الصحيحين

وعقبششت رقية أو دواء مإن المريض به ينتفع مإا على جوازها
وغيرهششا الروضششة وفششي الضالة للتقاط طلب لنها للقيط هنا

علششى جوازهششا في تآفارقها نعم عمل على عقد لنها للجارة
وعشدم جشائزة وكونهشا مإعيشن غيشر مإشع وصأحتها مإجهول عمل

فلششو العمششل تآسششليم بعششد إل الجعششل تآسليم العامإل اساتحقاق
<ص: المثششل أجشرة ووجبششت المسشمى فسششد تآعجيلشه ششرط

علششى فيششه تآصششرفه يجششز لششم شششرط بل ساششلمه > فششإن364
وهنششا بالعقششد مإلكششه ثم بأنه الجارة وبين بينه ويفرق الوجه

أو مإعيششن عمششل فششي الذن وشششرعا بالعمششل إل يملكششه ل
مإطلشششق (كقشششوله) أي بمقابشششل مإجهشششول أو لمعيشششن مإجهشششول
بششه سايصرحا كما زيد آبق آبقي) أو رد (مإن المختار التصرف

ل أنششه والوجششه كششذا ولششك رده > أو365كششذا) <ص:  (فلششه
لنششه العامإششل إيهششام واحتمششل نيته ول علي يقول أن يشترط

لمششن ظلمششا حبس مإن وكقول العمل في راغبا يعرف ل قد
خلصتني إن المعتمد على عليه تآعين وإن خلصأه على يقدر
بششأجرة تآقابششل كلفششة ذلششك فششي يكششون أن بشششرط كششذا فلششك
عرفا.

شششروطها مإع علمت كما وعاقد وصأيغة وجعل عمل وأركانها
أن رد مإششن قششوله مإششن واساششتفيد يششأتآي وفيمششا هنا كلمإه مإن

غيششر كششان إن بنفسششه الششرد علششى قدرتآه العامإل في الشرط
مإششا ينششافي ل وهششذا مإعينششا كششان إن مإأذونه أو وبنفسه مإعين
تآكليف بقسميه فيه يشترط ل وأنه فتأمإله التوكيل في يأتآي

> فيصح366<ص:  ولي أو سايد إذن ول حرية ول رشد ول
علششى وقششن ساششفه ومإحجور تآمييز نوع له ومإجنون صأبي مإن



هنا مإا يقاس ول ذلك في للمتأخرين اضطراب مإن المعتمد
صأششحتها الحد وقضية ثم يغتفر ل مإا هنا يغتفر لنه بالجارة،

مإتجششه وهششو كششذا فلششك عليه مإتعد مإن مإالي حفظت إن في
الظششاهر لن فل، وإل الحفششظ وزمإششن المال قدر له عين إن
فلششم لششه غايششة ل وهششذا الدوام على الحفظ يريد المالك أن

لمششا المثششل أجششرة لششه فتجششب للمسششمى بالنسبة فساده يبعد
تآقرر كما حدها على به دل الذي مإثاله مإن (و) علم حفظه

يششرد لششم الذي الناطق (صأيغة) مإن لتتحقق (يشترط) فيها أنه
بأصأله. (بعششوض) كما فيه الذن العمل) أي على (تآدل الكتابة
فتكفششي الخششرس أمإششا مإعاوضششة (مإلتزم) لنهششا مإقصود مإعلوم
فإنه ونواه ذلك كتب إذا الناطق وأمإا لذلك المفهمة إشارتآه

عششوض ذكششر غيششر مإن بإذن إذن) أو بل عمل (فلو مإنه يصح
العششوض وقاصأد المعين ساواء به يعلم لم لكنه الذن بعد أو

لنششه لششه)، شششيء فل غيششره فعمل لشخص أذن (أو وغيرهما
بششرد عششرف وإن تآبرعششا عملششه فوقششع عوضششا لششه يلششتزم لششم

كيششده يششده لن كرده له المقول قن رد بعوض. نعم الضوال
الذرعششي وأيششده لششه أذن إذا بمششا السششبكي وقيششده قششاله كذا

> بعبشششده367<ص:  أو بنفسشششه رده فشششإن القاضشششي بقشششول
وقششولهم الول يؤيششد فعلششه مإنزلششة قنه فعل وتآنزيلهم اساتحق
يقششال أن صأح كفعله فعله تآنزل لما لنه يخالفه، ل المذكور

مإششن عبششدي رد مإششن قششال ولششو له، يأذن لم وإن بعبده، رده
يسششتحق لششم يسششمعه ولششم علمششه مإششن فششرده نششدائي ساامإعي

وكششذا المباحا تآملك في كهو التوكيل العام النداء سامع ولمن
عنششه عجششز أو بششه يلششق لشم أو يحسششنه لشم إن لكششن الخاص

مإششا نظيششر مإرض نحو له طرأ وإن فل، وإل القائل به وعلم
يستنيب ل الزيارة على جوعل مإن أن فعلم الوكيل في مإر

الجعالة.  حال المجاعل وعلمه عذر إن إل فيها
زيششد عبششد رد (مإشن مإختششار التصشرف أجنبي) مإطلق قال ولو(

لنششه الجنششبي)، (علششى بششه الششراد) العششالم اساششتحقه كششذا فلششه
نششازع وإن المنقششول، " علششى " على ب يأت لم وإن التزمإه،

ابششن واساتشكل ذلك مإنه المتبادر أن إلى نظرا السبكي فيه
بغيششر عليه يده وضع له يجوز ل بأنه الراد اساتحقاق الرفعة

المالششك أذن إذا فيمششا بفرضششه وأجيب يضمنه بل مإالكه إذن
إذا بما يصور وقد الجعل الجنبي والتزم الرد في شاء لمن
وضششع أن علششى رضششاه وظششن عرفششه أو المالششك العامإل ظنه
مإجششوزا بششذلك وكفششى غالبششا الملكا به يرضى للرد عليه اليد



قششال فلششو والولي الوكيل غير الجنبي مإن المراد أن وظاهر
<ص: المثل أجرة قدر والجعل مإحجوره أو مإوكله عن ذلك

قال) الجنششبي (وإن والمحجور الموكل مإال في > وجب368
يسششتحق) لششم كاذبششا وكششان كششذا فله عبدي رد مإن زيد (قال
زيششد) علششى (ول الششتزامإه لعدم شيئا الجنبي (عليه) أي الراد

لنه بذلك، زيد على الجنبي شهادة تآقبل ول لذلك كذبه إن
وقيششده الجعششل فيلزمإششه صأششدقه إذا أمإا قوله تآرويج في مإتهم

لششو فكما وإل خبره يقبل مإمن الجنبي كان إذا بما الرافعي
مإششا إلششخ إل قوله مإحل أن ويتجه انتهى بإذنه عالم غير رده
المصششدق، المالششك علششى اساششتحق وإل العامإششل يصدقه لم إذا
ول عالمششا يصششير وبتصششديقه العامإششل علششم عدم المحذور لن

قششوتآه مإششع مإنششه إل يعلششم ل وعششدمإه علمششه لن لتآهامإه، نظر
دل لمششا العامإششل) لفظششا قبششول يشششترط (ول للمالك بموافقته

كالوكيششل العمششل يكفششي عينششه) بششل (وإن الجاعششل لفششظ عليه
جديد.  بإذن إل يستحق لم عمل ثم رده لو ثم ومإن

يتصششور ل العامإششل يعيششن لششم إذا وأصأششلها الروضششة تآنبيه) في(
مإعنششى بششأن يجششاب وقششد المتششن ينششافي وظششاهره العقد قبول
ومإعنششى العاديششة للمخاطبششات بششالنظر بعششده ذلششك تآصششور عدم

علششى اللفشظ دللشة حيشث مإن أنه المتن أفهمه الذي تآصوره
كششأنه ساششامإع كششل صأششار لعمششومإه مإطابقششة ساششامإع ساششامإع كششل

إن قششال فلششو المطابقششة تآشششترط ول قبششوله فتصور مإخاطب
اساششتحق دينششار بنصششف أرده فقششال دينششار فلششك آبقششي رددت

<ص: المإام قاله الجعالة في له أثر ل القبول لن الدينار،
بمائششة فقششال بششألف طلقنششي فششي بقششولهم > واعششترض369

فقششال وأرضيك ثوبي اغسل في وقولهم كالجعالة بها طلقت
لمششا الطلق بششأن يجششاب وقششد شششيء لششه يجششب شيئا أريد ل

ليست الخيرة وبأن عليه المإر أدير الزوج لفظ على تآوقف
فششأثر أصأششله مإششن للجعششل رد فيهششا مإششا لن مإسششألتنا، نظيششرة
بعضه.  رد بخلف

تآمششثيله مإششن علششم مإجهششول) كمششا عمششل (على وتآصح) الجعالة(
بمششا ذلششك جمع وقيد التقسيم لضرورة هنا وذكره الباب أول

وساششمكه وطششوله مإحلششه فيششذكر حششائط كبنششاء ل ضبطه يعسر
(وكششذا كالجششارة فيصفه ثوب وخياطة به، يبنى ومإا وارتآفاعه

إذا لنهششا الصأششح)، (فششي كششذا مإوضششع مإششن رده مإعلوم) كمششن
العمل في بد ل أنه ومإر أولى العلم فمع الجهل مإع جازت

فل كششدينار فيششه كلفششة ول بيششده هششو مإششن رد فلششو كلفة مإن



مإششن فدله كذا فله مإالي على دلني مإن قال ولو له، شيء
شششارحا > وعلله370<ص:  كلفة ل إذ له شيء فل بيده هو

أنششه العمششل فششي شششرطه مإششا علششى مإبنششي وهششو عليه بوجوبه
إن نعششم مإششر كما ضعيف وهو عليه واجب غير كونه يشترط

مإثل مإالكه قول سامع ثم غصب بنحو عليه يده بوضع عصى
فيه كان وإن شيئا، يستحق لم فرده كذا فله مإالي رد مإن

وعلششى المعصششية عششن بششه ليخرج فورا عليه الرد لتعين كلفة
يجمع وقد عليه تآعينه عدم العمل في شرط مإن يحمل هذا

واحششد فششي انحصششر كفايششة كفرض لعارض تآعين مإا بأن أيضا
تآعليششم نحششو فششي باساششتحقاقها قششولهم ومإنششه فيششه الجششرة لششه

أصأالة مإتعينا كان ومإا عليه تآعينا وإن الوديعة، وحرز الفاتآحة
بيششد هششو مإن أو المذكورة الغاصأب مإسألة ومإنه فيه أجرة ل

عنششه بششالبحث مإشششقة تآلحقششه أنششه الغششالب لن اساتحق، غيره
أمإششا الجعالششة بعد المشق البحث كان إذا بما الذرعي وقيده

حينئذ.  تآبرع مإحض لنه أي به عبرة فل عليها السابق
عبشدي رد مإشن فيبطشل تآشأقيته عشدم العقشد ويشترط) لصحة(

ل قششد لنششه ل، أم كششذا مإحل مإن إليه أضم ساواء شهر إلى
أو المعيششن (مإعلومإا) بمشاهدة الجعل) مإال (كون و فيه يجده

ثمنا جعله غالبا يصح مإقصودا الذمإة في مإا وصأف أو وصأفه
(فلشو العمشل بخلف لجهشالته حاجشة ول كشالجرة عشوض لنه
للششراد فهي بالوصأف ولو علمت، إن فله) ثيابه رده مإن قال
المعيششن وصأف بأن السانوي واساتشكله المثل أجرة فله وإل

المعاقششدة هششذه بششأن البلقيني عنه وأجاب رؤيته عن يغني ل
وقياساششه الششبيع نحششو بخلف فيهششا يشششدد فلششم التخفيف دخلها
أحششد وهششو مإحلششه يعششرف لششم وإن علم، إن نصفه فله صأحة

أيضششا رجحششاه وغيششره النششوار رأيششت ثششم تآرجيحه يتجه وجهين
الرضششيع بنصششف المرضششعة اساتئجار على له الرافعي وقياس

تآملك المعينة الجرة بأن الكفاية في عنه أجاب الفطام بعد
تآأجيشل يقتضشي الفطشام بعد الرضيع مإن جزءا فجعلها بالعقد
ك إنمشا وهنشا مإلكشه لمقتضشى مإخالفشة فل العمشل بتمشام يمل
أرضيه) أو أو (ثوب فله أو مإشتركا في يقع عمل ول العقد

مإششاليته عششدم أو العششوض العقد) لجهالششة (فسد مإثل خمر فله
أخششذا يظهششر فيمششا فيششه شيء ل الفاساد بأن (وللراد) الجاهل

وفششي الفاساششدة مإثلششه) كالجششارة (أجششرة القراض في مإر مإما
شششيء فششي يطمششع لم لنه له، شيء ل كالدم المقصود غير
علشى وحمشل للحاجشة > بالنفقشة371<ص:  الحشج صأحة ومإر



حشج بخلف جعالشة ل أرزاق لنشه نفقتشك، وأعطيك عني حج
المششاوردي بشه وجشزم الم فششي كمشا فاساد فإنه بنفقتك عني

مإنهششا جاريششة فله قلعة على دل مإن صأحة السير آخر ويأتآي
هششل ثششم ظششاهر، هششو كمششا كفششايته لزمإه أرزاق بأنه قلنا وإذا

يششأتآي مإششا نظيششر ذاتآششه كفاية أو عرفا أمإثاله كفاية بها المراد
مإحتمل.  كل ؟ والقن القريب كفاية في

لكششن الجهة تآلك فرده) مإن كذا بلد (مإن رده قال) مإن ولو(
مإنششه (أقششرب مإششن أو بها لتبرعه له زيادة فل مإنه (مإن) أبعد

علششى فيوزع العمل بكل قوبل لنه الجعل)، مإن قسطه فله
الطريششق تآسششاوت إن ومإحلششه عششدم ومإششا مإنششه وجششد قششد مإششا

بششه أتآششى الششذي مإثل النصششف كششان بأن وإل حزونة أو ساهولة
جهششة مإششن رده إذا أمإششا الجعششل ثلثي اساتحق تآركه مإا ضعف
وتآبعششه السبكي بحثه مإا على مإطلقا شيئا يستحق فل أخرى

أنه احتمال وله مإنها الرد في له يأذن لم لنه أول الذرعي
وهششو المعينششة الجهششة مإششن رد لششو يسششتحقه مإششا بقدر يستحق

لن قششال، الذرعششي أعنششي واعتمششده الكششافي فششي المنقششول
حقيقششة أراد لششو ثم ومإن لمحله الرشاد به يراد إنما التعيين
مإششن نحششو ذكششر مإششا على يشكل ول شيئا يستحق لم التعيين

فششأتآى كذا ساورة علمني أو حائطا لي بنى أو ثوبا لي خاط
ساششماه الششذي غرضه يحصل لم لنه شيئا، يستحق لم ببعضه

كمشن مإسشتقلين ششيئين ذكشر لشو ثم ومإن غرضه حصل وثم
وقيششده أحششدهما برد الجعل نصف اساتحق كذا فله عبدي رد

طريقهمششا اساششتوت وقششد أي مإحلهمششا تآسششاوى إذا بمششا شششارحا
للششرد بششذلك تآقييششدهم مإششن أخذا > وحزونة372<ص:  ساهولة

غيبششة بششذلك الزركشششي وألحششق المعيششن الطريششق نصششف مإششن
أشهرا حضر مإن الواقف قال وقد أيامإا الدرس عن الطالب

فيششه ومإششر اليششام لتفاضششل حضر مإا قسط فيستحق كذا فله
فراجعه.  الوقف في كلم

وتآمريششض مإششر كمششا بجششائز الرقيششة علششى الجعالششة فرع) تآجوز(
كالشششفاء حششدا لششذلك عين إن ثم دابة ولو ومإداواتآه، مإريض
علشى جشاعله ولو المثل.، فأجرة وإل المسمى اساتحق ووجد

أي العششدد باعتبششار قسششطه اساششتحق بعضششهم فششرد عبيششد رد
غالبششا حينئششذ تآتفاوت ل ردهم أجرة لن المذكورين، بالقيدين

بقسشطه اساششتحق بعضشها فعمشل وزيششارة وعمرة حج على أو
اثنششان) اشششتركا (ولششو الثلثة مإثل أجرة على المسمى بتوزيع

فششي اشششتركا رده (فششي النداء عمهما وقد ل أو مإعينين مإثل



عملهششم تآفاوت وإن الرءوس، بحسب فكذلك ثلثة الجعل) أو
الملششك بقدر تآوزيعه فارق وبه عليه يوزع حتى ينضبط ل إذ

فأعطه داري دخل مإن أيضا ذلك وفارق التزمإوه مإلكا على
دخششل هنششا كل بششأن درهمششا كششل اساششتحق جمع فدخلها درهما
قششال ولششو مإجمششوعهم، لششه الراد وإنما له براد ثم كل وليس

النصششف، اساششتحق أحششدهما فرده كذا فلكما عبدي رددتآما إن
ل أنششه السششبكي وبحششث قششاله كمششا ساششواء لششه يلتزم لم لنه

 .ضعيف له شيء
(فشششاركه دينششار فلششك رددتآششه لمعيششن) كششإن جعل الششتزم ولششو(

(فله) مإنه بعوض أو إعانته) مإجانا قصد إن العمل في غيره
مإمششن الششرد الملتزم قصد لن الجعل)، (كل المعين ذلك أي

لفظششه يقصششر > فلششم373<ص:  أمإكششن وجششه بششأي لششه التزم
لمعيششن أذن إذا فيمششا مإششر مإششا بخلف وحششده المخاطب على
ول أصأششل فيششه يششأذن لششم المالششك لن قششدرتآه، مإع نائبه فرده

وأخششذ أجششرة المخششاطب لششه الششتزم إن إل للمعششاون شششيء
فششي الساششتنابة جواز المساقاة وفي هنا كلمإهم مإن السبكي
لششم وإن للنيابششة، القابلششة الوظششائف وساائر والتدريس المإامإة

مإثلششه الواقششف شرط فيه وجد مإن اساتناب إذا الواقف يأذن
إفتشاء وضشعف المعلششوم كل المستنيب ويستحق مإنه خيرا أو

مإنهمششا واحششد يسششتحقه ل أنششه السششلم عبششد وابششن المصششنف
النششاظر لششه يأذن لم الذي والنائب مإباشرتآه، لعدم المستنيب

ومإششا قششال ثششم وأطششال ذلششك الذرعششي عليششه ورد وليته لعدم
دائمششا الوقششف مإششال الجهششات أرباب لكل باب فتح فيه ذكره

يصششلح أو يصششلح ل مإششن واساششتنابة الدينيششة للمناصأب المرصأد
إل قششوة ول حششول فل جششرى وهكششذا غيششره قششال يسششير بنزر
أو مإثله كونه باشتراط الباب ذلك ساد بأنه ويرد. انتهى بالله
ول جعالششة بششاب مإششن ليششس الريششع بششأن والزركشي مإنه خيرا

الجاعل أو للمستأجر مإسلما العمل وقوع يمكن ل إذ إجارة
> فل374<ص:  يوجششد ولششم الحضور بشرط إباحة هو وإنما
ولششو للمسششتنيب، شششيء ل أنششه وقضششيته المششذكور أخذه يصح

خلفششه الذرعششي كلم وقضششية مإنششه خيششر هششو لمن ولو لعذر،
عمل لعششذر مإنششه خيششر أو لمثلششه النيابششة اساششتثناء يتجششه والذي

فيجششاب وعليششه حينئششذ النابة في بالمسامإحة المطرد بالعرف
المششذكورين بالقيششدين أنششاب لمششا بششأنه الزركشششي ذكششره عمششا

بششاطراد عمل جعالة ول إجارة هنا يتصور لم وإن له، ساومإح
والمنزلشة الواقفششون عليهشا المطلششع المسشامإحة بهشذه العششرف



المعلششوم فاساششتحق حاضششر كأنه صأار وحينئذ شروطهم مإنزلة
القابلششة السششبكي قششول مإششن ويؤخششذ لنششائبه الششتزم مإششا ولزمإششه
السششبكي عنششد حششتى الساتنابة له تآجوز ل المتفقه أن للنيابة

غيششره قال الغزي جزم وبه عنه، يتفقه أن أحدا يمكن ل إذ
فيهششا مإششر لما التآراكا وقف غير في كله والكلم واضح وهو

أو بجعششل الملتزم للمالك) يعني (العمل قصد) المشاركا (وإن
شيئا يقصد لم أو مإنهم لثنين أو للجميع أو لنفسه أو دونه

نصششف وهششو العمششل أول مإششن شششاركه قسششطه) إن (فللول
وثلثششة أطلششق أو همششا أو الملششتزم أو نفسه قصد إن الجعل
وثلثششاه والملششتزم العامإششل أو والعامإششل نفسه قصد إن أرباعه

بحال) أي للمشاركا شيء > (ول375<ص:  الجميع قصد إن
والعامإل الجاعل مإنهما) أي ولكل(لتبرعه.  ذكر مإما حال في

الجاعششل جهة مإن جائز عقد لنه العمل)، تآمام قبل (الفسخ
العمششل لن والعامإششل، كالوصأية بشرط فيها الساتحقاق لتعلق

مإشر لمششا رده العامإششل بفسششخ والمششراد كالقراض مإجهول فيها
فششي إل يتششأتآى ل العمششل قبششل هششو ثششم قبوله يشترط ل أنه

لن حينئششذ، للفسششخ أثششر فل بعده تآمامإه بقبل وخرج المعين
الملششتزم أو المالششك فسخ) مإششن (فإن واساتقر لزم قد الجعل

لششم الششذي العامإششل علششم وقد للعقد القابل المعين العامإل أو
أششاعه أي بالفسشخ الجاعششل أعلشن أو الجاعشل بفسخ يفسخ

فسششخ (أو العمششل الشششروع) فششي (قبششل مإعيششن غيششر والعامإششل
العمششل وقششع وإن لششه)، شششيء (فل الشروع) فيششه بعد العامإل
فبنششى حششائط بنششاء مإقابلششة فششي جعل لششه شششرط كأن مإسلما
الثانيششة وفششي شيئا يعمل لم الولى في لنه بحضرتآه، بعضه
كششان لششو ثششم ومإششن باختيششاره الملششتزم غششرض بفسششخه فششوت
>376<ص:  العمششل فششي الجاعششل زيششادة لجششل فيها فسخه

ل مإشششاحة انتهششى. وفيششه الجعششل مإششن نقصه أو السانوي قال
لن المثششل أجششرة اساششتحق شششيخنا بينهششا الحكششم حيششث مإششن

العامإششل يعلششم لششم إذا أمإششا ذلششك إلى ألجأه الذي هو الجاعل
مإعيششن غيششر كششان إذا فيما بالرجوع المالك يعلن ولم المعين

واكتفششي بششوجه مإنششه تآقصششير ل إذ المشششروط يسششتحق فششإنه
المالششك) فسششخ وإن(غيره.  اليهام مإع يمكن ل لنه بالعلن،

الشششروع) فششي (بعششد مإثل المششردود بإعتاق ولو الملتزم، يعني
إنمششا لنششه المسششمى، مإششن شششيئا العامإششل يسششتحق لششم العمل

وحينئششذ بعضششه فكششذا العمششل مإششن بششالفراغ المسششمى يستحق
عمششل الصأششح) لحششترام (فششي مإضششى المثل) لمششا أجرة (فعليه



كإجششارة ببششدله ورجششع غيششره بفسششخ عليششه يفوت فلم العامإل
بعششض العمششل مإششن مإضششى بمششا حصششل ولششو بعيششب، فسششخت
الب مإنعششه ثششم كششذا فلششك القرآن ابني علمت كإن المقصود

يتششم أن مإن مإاله المالك مإنع لو مإا ومإثله التعليم تآمام مإن
لن فيهمششا عملششه مإششا مإثششل أجششرة فتلزمإه فيه العمل العامإل

يششوجب الملششتزم فسششخ أن تآقرر وقد كالفسخ أو فسخ مإنعه
أنششه الذرعششي قششول رد يتضششح وبهششذا للماضششي المثششل أجششرة

المثششل أجششرة وجششوب واساتشششكل الجعل مإن القسط يستحق
انفسخ العمل أثناء أحدهما مإات إذا بقولهم المتن في الذي

لششوارث العامإششل رد إن أي المسششمى مإششن القسششط واساششتحق
الفسششخ بيششن فششرق فأي وإل للمالك العامإل وارث أو المالك

مإششع للعقششد إعششدام فكأنه أقوى الفسخ بأن ويفرق والنفساخ
لما فإنه النفساخ بخلف المثل أجرة وهو لبدله فرجع آثاره

القسششط فششوجب به يرفع لم كأنه العقد صأار كذلك يكن لم
فششي العامإششل > بششأن377<ص:  فششرق شششارحا رأيششت ثششم

بخلفششه مإنششه المالششك يمنعششه ولششم بعششده العمل تآمم النفساخ
خصششوص بين الفرق في له أثر ل إذ نظر وفيه الفسخ في

هششو كما أخرى المثل أجرة ومإن تآارة المسمى مإن الوجوب
هششذا بششه أجششاب بمششا أجششاب شششيخنا رأيششت ثم للمتأمإل واضح

فيه.  مإا علمت وقد الشارحا
وفششي فششي) العمششل وينقششص يزيد (أن الملتزم وللمالك) يعني(

الشروع قبل مإا الفراغ) ساواء (قبل جنسه يغير (الجعل) وأن
التغييششر وقششع (وفائششدتآه) إذا الخيار زمإن في كالثمن بعده ومإا

بششذلك جششاهل وعمل قبله أو مإطلقا العمل الشروع) في (بعد
ومإحششل عملششه المثششل) لجميششع أجششرة (وجششوب العمششل أتآششم ثم

الفسششخ كششان حيششث لششه شيء ل الفسخ بعد عمل لو قولهم
مإششن والفسشخ للول فسششخ الخيششر النشداء لن وذلشك بدل بل

نعششم المثششل أجششرة إلششى الرجششوع يقتضي العمل أثناء الملتزم
النششداء قبششل جششاهل عمششل لمششا يسششتحق أنه الرفعة ابن بحث

لششم بششاق الول العقد لن الول، الجعل مإن يقابله مإا الثاني
الصأح في المثل أجرة فعليه المتن وقول نظر وفيه ينفسخ

الفسششخ وأن للول فسششخ الخيششر النششداء أن تآقششرر لمششا يرده
م بشاق الول العقشد أن قشوله فانشدفع المثشل أجشرة يوجب ل
فإن المذكور العمل قبل بالتغيير فسخه بذلك وألحق ينفسخ

الثاني.  المسمى فله بذلك عالما هذه في عمل



قبششل بششالتغيير يعلششم لششم لششو أنه مإن المتن اقتضاه تآنبيه) مإا(
الملششتزم بششه يعلششن ولششم مإعينششا العامإل كان إذا فيما الشروع

بحثه مإا هو المثل أجرة له أن مإن مإعين غير كان إذا فيما
<ص: أيضششا وأصأششلها الروضششة كلم واقتضششاه الوساششيط فششي
وأقره الول الجعل يستحق والروياني الماوردي > وقال378
تآقششرر مإمششا علششم قلت فإن الول يتجه والذي مإتأخرون جمع

لششم الثنششاء في أو اساتحقه الشروع قبل بالثاني علم لو أنه
مإنششه يسششتحق أنششه القيششاس وكششان شششيئا الثششاني مإششن يستحق
يلششتزم لششم الشششروع قبششل بأنه يفرق قلت بعده عمله قسط
الول حكششم الششتزم وبعششده الثششاني علششى المإششر فششأدير شششيئا

المثششل فششأجرة وإل الفسششخ مإششن ساششلم إن مإسماه له فوجب
البق) مإات ولو(غير.  ل الفسخ به وقع لنه للثاني نظر ول
قبششل المالششك مإششات الطريششق) أو بعششض (في المردود تآلف أو

نصششف خششاط أو كششذلك غصششب أو هششرب) كششذلك (أو تآسششلمه
تآفريششط بل ولو فانهدم، الحائط بعض بنى أو فاحترق الثوب

للعامإششل) شششيء (فل لبلدتآششه الصششبي يتعلم لم أو الباني مإن
اساششتحق وإنما يوجد ولم الحصول أو بالرد الساتحقاق لتعلق
عنششه المحجششوج لنتفاع عمل مإا قسط أثناءه مإات لحج أجير

ساششلمه وكيلششه ول المالششك يجششد لششم ولششو عملششه، مإششا بثششواب
بعششد هرب أو مإات وإن أي واساتحق أشهد فقد فإن للحاكم

فششي ومإحلششه العمال مإحال ساائر تآلف في ذلك ويجري ذلك
المتششن مإششن اساتفيد كما الصبي تآعلم عدم أعني الخيرة غير

مإسششلما وقششع فإن للمالك مإسلما العمل يقع لم حيث وغيره
التعليم أثناء حر صأبي مإات كأن المحل على أثره وظهر له

العمششل أن تآقششرر لمششا المسششمى مإن مإضى مإا أجرة اساتحق
المحششل علششى العمششل أثششر ظهششور مإششع بششالتعليم مإسششلما وقششع

ومإششن الجششارة وكششذا الثنششاء مإششن هششرب إذا البششق رد بخلف
لششم الطريششق أثنششاء غرق أو الحمل نهب لو > ثم379<ص: 

ظهششر ول للمالششك مإسششلما يقع لم الحمل لن القسط، يجب
نهبششت أو الدابششة مإششاتآت إذا مإششا بخلف المحششل علششى أثششره

وقششوع أو للسششيد تآسششليمه فيشششترط القن أمإا حاضر والمالك
حبسششه لششه فليششس رده (وإذا مإلكششه فششي أو بحضششرتآه التعليم
قبششل حبششس ول بالتسششليم يسششتحق إنمششا لنه الجعل)، لقبض

أنفقششه لمششا أيضا يحبسه ل أنه بالولى مإنه وعلم الساتحقاق
بالذن.  عليه



أنكششر (إذا (المالششك) وغيششره ساششواء الجاعششل ويصششدق) بيمينششه(
رده)، (فششي العامإششل ساعيه) أي > أو380<ص:  الجعل شرط

النششداء بلغششه أنششه فششي والراد والرد، الشرط عدم الصأل لن
الساششتحقاق بعششد والعامإششل الجاعل اختلفا) أي سامعه. (فإن أو

بعششد العمششل قششدر فششي أو جنسششه الجعششل) أو (قدر (في) نحو
المسششمى قسششط لششه قلنششا إن الشششروع بعششد وكششذا الفششراغ

.المثل أجرة وللعامإل البيع في مإر مإا (تآحالفا) نظير
عششن الروضششة وفششي المردود مإؤنة في الرافعي خاتآمة) تآردد(

إن أي عنششدنا مإتششبرع فهششو الششراد عليششه أنفق إذا أنه كج ابن
مإششا نظير بشرطه الرجوع نية عدم مإع مإعتبر إذن بغير كان
المالششك علششى مإششؤنته أن يعلششم وبششذلك الجمال هرب في مإر

مإباشششرة عششدم علششى مإسششتحق أكششره ولششو مإتششبرع، ل حيششث
الفششزاري التششاج بششه أفششتى كمششا المعلششوم اساششتحق وظيفتششه
فكيشف عليه شرط مإا يباشر لم بأنه له الزركشي واعتراض

مإن وعرفا شرعا مإستثنى هذا بأن عنه يجاب حينئذ يستحق
مإششدرس يظهششر فيمششا ذلشك ونظيششر لعششذره لششه الشششرط تآناول

مإششن أحششد يحضششر > ول381<ص:  الششدرس مإوضششع يحضششر
يقششال قششد بششل يحضششرون ل حضششر لششو أنششه يعلششم أو الطلبششة
فيحصششل الساتنابة تآمكنه المكره لن هنا، بالساتحقاق بالجزم
أمإكنششه إن نعششم ذكششر فيمششا المششدرس بخلف الواقششف غششرض
فالظششاهر الحضششور على يجبرهم أنه وعلى بهم الناظر إعلم

أبشا رأيشت ثشم بشالمعروف المإشر بشاب مإشن لنه عليه، وجوبه
أن وهششو عليششه مإقيسششا أصأششل وجعلششه ذكرتآششه مإششا ذكششر زرعششة
لن اساششتحق، أحششد يحضششر ولششم حضششر لو المدرس أو المإام
عليششه وإنمششا وساششعه فششي ليششس والمتعلششم المصششلي قصششد

عششن قطعه الواقف شرط فيمن أيضا وأفتى لذلك النتصاب
يسششقط ل بششأنه طريششق كخوف لعذر فغاب غاب إن وظيفته

بحششل بعضششهم وأفششتى كششثيرة شششواهد ولذلك قال بغيبته حقه
الجعالششة أقسششام مإششن لنششه أي، بالمششال الوظائف عن النزول

النششاظر يقششرر لششم وإن حقششه، ويسششقط النششازل فيسششتحقه
أعلم.  والله غيره وبين بينه بالخيار لنه المنزول،

الفرائض كتاب
بمعنششى فريضششة جمششع المواريث قسمة مإسائل أي     

هنشا فهشي التقشدير بمعنى الفرض > مإن382<ص:  مإفروضة
بتقدير لفضلها غيرها على غلبت للوارث مإقدر نصيب شرعا



فششي وتآعليمششه تآعلمششه علششى الحششث وورد ولكثرتآها لها الشارع
العلم} أي نصف فإنه وعلموه الفرائض {تآعلموا ضعيف خبر

ينسششى {وهششو للحيششاة المقابششل بششالموت لتعلقه أو مإنه صأنف
وصأششح أهلششه بمششوت أمإششتي} أي مإششن ينششزع علششم أول وهششو

العلششم وإن مإقبششوض امإششرؤ فششإني وعلمششوه الفرائششض {تآعلموا
فل الفريضششة فششي اثنششان يختلششف حتى الفتن وتآظهر سايقبض

بأهلهششا الفرائششض {ألحقششوا أيضا بها} وصأح يقضي مإن يجدان
أن بيان ذكره ذكر} وفائدة رجل أقرب أي فلولى بقي فما

البشالغ فيخششص الصبي وبإزاء فيعم المرأة بإزاء يطلق الرجل
علم على مإتوقف وهو ظاهر تآكلف فيه مإما ذلك غير وقيل

الميششت) تآركششة (مإششن (يبششدأ) وجوبششا والحساب والنسب الفتوى
أو اختصششاص أو قششذف وحششد كخيششار حق مإن يخلف مإا وهي
لششدخولها قششاتآله مإن أخذت ودية مإوتآه بعد تآخللت كخمر مإال
مإششا علششى حيششاتآه فششي نصششبها بشششبكة وقع مإا وكذا مإلكه في
فالواقع للورثة الموت بعد لنتقالها نظر وفيه الزركشي قاله
ساششبب بششأن يجششاب أن إل مإلكهششم وهي التركة زوائد مإن بها

يكششون لفعلششه الملششك اساتند وإذا هي ل للشبكة نصبه الملك
تآركة. 

بششأنه لنبي مإعجزة مإوتآه بعد عاش فيمن بعضهم تآنبيه) أفتى(
علششى يحمل أن إل ظاهر نظر وفيه لتركته مإلكه بقاء يتبين
فششي الفششرض خلف وذلششك يمششت لششم أنششه بششان بالحيششاء أنششه

تآحقششق بعششد > إل383<ص:  المعجششزة تآوجششد ل إذ ساششؤاله
وجششد فششإذا إجماعششا للششوارث الملششك ينتقل تآحققه عند الموت
مإلششك عششود تآششبين بل مإبتششدأة جديششدة حيششاة هذه كانت الحياء
بل كذلك وليس إليه تآعدن أن تآزوجن لو نساءه أن ويلزمإه

والعصششمة الملششك زوال أن والحاصأل تآقرر لما نكاحهن يبقى
مإششا يثبت حتى زواله فيستصحب فيه مإشكوكا وعوده مإحقق

مإشع البقشاء فشوجب ششيء فيشه يثبشت ولشم العشود علشى يدل
حكششم الصششداق فششي الصششغير الرشششاد شششرحا وفششي الصأششل

(بمؤنششة فراجعششه لمخلفششه بالنسششبة جمادا أو حيوانا الممسوخ
وحمششل غسششل وأجششرة ومإششاء وحنششوط كفششن نحششو تآجهيزه) مإن

مإمونه تآجهيز ثم لنشوز عليه مإؤنة ل أو زوج ل حيث وحفر
حالهمششا خششالف وإن وعسششرا، يسرا الن عرفا بهما يليق بما
شششرحا فششي لششي كلم لششه مإمششونين اجتمششاع وفششي الحيششاة في

> ديششونه)384<ص:  (تآقضششى التجهيششز مإؤنة ثم) بعد( الرشاد
ديششن علششى وحششج وكفششارة كزكاة تآعالى الله دين مإنها مإقدمإا



الششوارث بششإقرار ثبششت إنمششا كششان وإن الدين، (ثم) بعد الدمإي
عششن نقله مإمششا علششم كمششا قبلهششا أو الوصأششية ثبششوت بعششد

يششأتآي مإما بها ألحق وصأاياه) ومإا (تآنفذ غيره ومإن الصيدلني
أبششو بششه شذ الذي الية في وعكسه الدين عن مإتأخرة فهي
غالبششا عنششه لتششوانيهم بإخراجها المبادرة على الورثة لحث ثور

البششاقي) بعششد (ثلششث أيضا بالثلث الوصأية فتدخل (مإن) للبتداء
يقتضششي فل شيء بعده وبقي الغالب هو كما أخذ إن الدين
بششان بوفششائه أحششد تآبرع أو أبرأ فلو اساتغرق إذا نفوذها عدم

صأششورة الكششثرين عششن القششرار فششي الشششيخان ونقششل نفوذهششا
الوصأششية فيهششا تآقششدم وصأششورة والوصأششية الششدين فيهششا يتسششاوى

ك فشي مإشا وبينشت يتعيشن بمشا العبشاب ششرحا خطبشة فشي ذل
الششترتآيب > ووجششوب385<ص:  بعضششهم قششال عليششه الوقششوف

مإائششة مإثل الوصأي دفع فلو المزاحمة عند هو إنما ذكر فيما
إل يتجششه لششم مإعششا للششوارث ومإائششة لششه للموصأى ومإائة للدائن
مإششانع الششدفع يقششارن لششم حينئششذ بأنه ويوجه والحل أي الصحة

صأششرحوا فششإنهم وغيرهششا الساششلم حجششة عليششه مإششن ونظيششره
علششى يتقششدم ل أن بششه والمششراد قالوا بينهما الترتآيب بوجوب

الرهششن آخششر ومإششر غيرهششا يقارنهششا أن ل غيرهششا السالم حجة
(بيششن البششاقي) عنهششا يقسششم (ثششم الششدائن غششاب لششو مإششا حكششم

التصششرف علششى يتسششلطون أنهششم يعنششي يششأتآي مإا الورثة) على
بزوائششد فششازوا ثششم ومإششن الرث يمنششع ل فالششدين وإل حينئششذ
بقبولهششا أنششه الوصأششية فششي يششأتآي مإما وسايعلم مإر كما التركة
فهششي بالموت مإلكها يتبين كالثلث وغيرها كهذا المعينة ساواء
قبلششه، ل شششائعا الثاني وثلث الول عين في حينئذ له مإانعة

مإششن العبششارات بعششض مإششن يتوهم ومإا مإوقوف فيه المإر لن
ل الخلف جهششة مإششن هششو إنمششا والمطلقة المعينة بين الفرق
غير. 

يتعلششق لششم إذا التجهيششز مإششؤن عششن الششدين تآششأخر قلت) مإحل(
حجششر حششق) بغيششر التركششة بعيششن تآعلق (فإن حق التركة بعين
كانت وإن مإوتآه، قبل فيها (كالزكاة) الواجبة قدم الحياة في
ساششائر علششى بششل التجهيششز مإؤنة على فتقدم الجنس غير مإن

غير شركة تآعلق تآعلقها أن مإر لما بالتركة المتعلقة الحقوق
بها، كالمرهونة التركة فكانت غيرها مإن الداء لجواز حقيقية

مإششن كشششاة الزكششاة قششدر إل التمكششن بعششد النصششاب تآلف ولو
علششى عشششرها ربششع إل يقششدم لششم فقششط عنهششا مإششات أربعيششن
مإرساششلة ديششون التششالف مإششن الفقششراء حششق بأن ويوجه الوجه



مإوجششودة بعيششن مإتعلقششة زكاة في الكلم أن تآقرر لما فتؤخر
فمششا حششق بهششا المتعلششق للتركة أمإثلة بعده كما (والجاني) هو

تآوزيششع ففيششه مإششر كمششا للحق مإثال أنه ظاهره على إمإا قبله
برقبتششه، الجناية أرش تآعلق فإذا الزكوي المال به مإراد وإمإا
مإششن المإريششن بأقششل عليه المجني قدم قوده عن بالعفو ولو

فششي تآعلقها لنحصار المرتآهن عن حتى الجاني وقيمة الرش
أمإششا أيضا بالذمإة يتعلق والرهن فاتآت غيرها قدم فلو الرقبة

الششوارث تآصرف يمنع فل مإال بذمإته أو قود برقبته تآعلق إذا
>386<ص:  علششى حجششر وإن جعليششا، والمرهون) رهنششا(فيه. 

إن مإششوتآه مإششرض فششي غرمإششائه بعششض به آثر أو بعده الراهن
مإششؤن علششى حقششه فيقششدم الوجششه على وارثه دون له أقبضه

وقد مإات إذا السالم حجة بالمرهون بعضهم وألحق التجهيز
يصششح فل قششال حينئذ التركة بعين لتعلقها ذمإته في اساتقرت

مإششن عنششه الحششاج يفششرغ حششتى مإنهششا شيء في الورثة تآصرف
مإنهششا شششيء تآلششف خيششف كأن لضرورة إل الحج أعمال جميع

يحتشاج آخششره إلشى لتعلقهششا وقوله ه ا بيعه إلى يبادر لم إن
وأي يششرده مإششر الذي التجهيز مإؤن عن الحج تآأخير بل لسند
المششراد أن فهششم وكأنه الذمإة في زكاة نحو وبين بينها فرق

وليششس إخراجششه إلششى فششورا المبششادرة وجششوب بششالعين بالتعلق
تآعليششل فششي ويأتآي المذكورة مإثلهم مإن مإعلوم هو كما كذلك
فالساششتثناء قششاله مإا رد يوضح مإا بالحجر بماله الغرمإاء تآعلق

هششو كمششا الششوارث ل الحششاكم حينئششذ لهششا البششائع لن مإنقطششع،
مإششن فراغشه بمجششرد التصشرف جششواز يظهشر وبتسشليمه ظشاهر
يقششوم الششدم لن أخششرى، واجبششات بقيششت وإن الثششاني، التحلل
برئششت الميششت ذمإششة أن يقششال أن حينئششذ يصدق ولنه مإقامإها

المنششع لن التصششرف جششاز مإنششه ذمإتششه برئت وحيث الحج مإن
(إذا الذمإششة فششي والمششبيع) بثمششن(براءتآهششا.  لمصششلحة كششان إنما

مإششن مإششانع هنششاكا يكششن ولششم مإفلسششا) بثمنششه المشششتري مإششات
أم مإششوتآه قبل عليه حجر به ويفوز مإنه البائع فيمكن الفسخ

بششه يخششرج لششم حينششه مإششن العقششد يرفع إنما الفسخ ولكون ل
وكتششأخير بششه لزم حق كتعلق مإانع وجد فإن تآركة كونه عن

حينئششذ بششالعين التعلششق لنتفششاء التجهيششز قششدم عششذر بل فسخه
تآجهيششزه) مإؤنة (على الصور تآلك في الحق (قدم) ذلك وإنما
الحيششاة فششي حقششه علششى الحقششوق تآلك تآقدم كما للهم إيثارا

بمششاله الغرمإششاء تآعلششق حجششر بغيششر بقششولي أعلم) وخرج (والله
لنششه مإششوتآه قبششل مإششاله بعين تآعلق إن التجهيز فيقدم بالحجر



الزكششاة اجتمعششت ولششو الذمإة، في مإرسال كونه عن يخرج لم
لنحصششار الزكششاة تآقديم يظهر فالذي تآجارة عبد في والجناية

فيهششا بششأن الزكششاة وتآزيششد العيششن فششي > كل387<ص:  تآعلق
وقششد ذكششر فيمششا تآنحصششر ل والمسششتثنيات أولى فكانت حقين
الرشاد.  شرحا في نفيسة فوائد مإع أكثرها بينت

نعم تآفصيلها (قرابة) يأتآي عليها أربعة) مإجمع الرث وأساباب(
لداء يششرث ول عليششه عتق مإوتآه مإرض في بعضه اشترى لو

فششي التآششي الحكمششي الششدور مإششن يعلم كما عدمإه إلى تآوريثه
أمإششة أعتششق لو نعم الدخول قبل ولو (ونكاحا) صأحيح، الزوجة

إذ للدور تآرثه لم بها وتآزوج مإوتآه مإرض في ثلثه مإن تآخرج
إجششازة علششى فيتوقششف لششوارث وصأششية عتقهششا لكششان ورثت لو

وهششي حريتهششا ساششبق على تآتوقف وإجازتآها مإنهم وهي الورثة
يعلششم وبششه إرثها لعدم إرثها فأدى إجازتآها سابق على مإتوقفة
ولششو عتقها، لن المستولدة، غير في الكلم > أن388<ص: 

الجششازة لن أحششد، إجششازة علششى يتوقف ل الموت مإرض في
المششال رأس مإششن تآعتششق بششه وهششي المششوت بعششد تآعتششبر إنمششا

المعتششق) ومإششن (فيششرث بطششرف ساششابقيه دون (وولء) ويختششص
زيششاد ابششن به شذ مإا إل عكس) إجماعا ول (العتيق به يدلي

أن على إرثا ل مإصلحة أعطاه أنه على مإحمول فيه والخبر
فيسششتولي حربششي يعتقششه بششأن يتوارثششان وقششد ضششعفه البخاري

فيشششتريه فيششرق ذمإششي أو حربششي أو يعتقششه ثششم ساششيده علششى
ولء مإعتقششه على فله يعتقه ثم مإعتقه أبا يشتري أو ويعتقه

عتيقا. (والرابشع كونه حيث مإن يرث لم لنه يرد ول النجرار
مإششا على المال بلد عن نقله جاز ثم ومإن جهته السالم) أي

لكششن الزكششاة فششارق وبششذلك لواحششد وإعطششاؤه كلمإهم اقتضاه
نقلهششا للمإششام يجوز وعليه كهي نقله امإتناع واحد غير اعتمد

(لششبيت مإسششلما الميششت كششان إذا بعضششها التركششة) أو (فتصرف
عنشه يعقلشون لنهشم العصشوبة بسششبب إرثششا) للمسشلمين المال

الثلثششة) المتقدمإششة بالساششباب (وارث يكن) لششه لم (إذا كأقاربه
مإنششه يصششرف ل الول فعلششى الضششائع كالمششال مإصششلحة وقيششل
وصأششية لششه لمششن يجششوز نعششم قاتآششل ول كششافر ول لقششن شيء
فيششه بششأن ويششوجه مإششوتآه بعششد أساششلم أو ولششد أم أعتششق ولمن
لقبحهششا تآلششك فششي الولششى فغلبت مإصلحة وشائبة إرث شائبة

الرابششع قششوله ساششبب هششو هششذا وكششان لعدمإه هذه في والثانية
عنهششا فيسأل مإغايرة قبله الثلثة وبين بينه أن على به لينبه
واساششترق نقضششه أمإششان له ومإن له وارث ل الذي الذمإي أمإا



المششال لششبيت يصششرف مإالهمششا فششإن عنششدنا مإششال وله مإات ثم
فيئا.
الذكور > أي389الرجال) <ص:  مإن إرثهم على والمجمع( 

(البششن بالبسششط عشششر وخمسششة الختصششار (عشششرة) بطريششق
(وابنششه والخ) مإطلقا عل وإن وأبوه، والب سافل وإن وابنه،

ابنششه وكششذا للم (إل وجششده وأبيششه والعم) للميششت الم مإن إل
النسششاء (ومإششن حكمششه فششي بششه يششدلي والمعتق) ومإششن والزوج

وإن البششن، وبنششت (البنششت عشششر وبالبسششط ساششبع) بالختصششار
فششي الكششثر وافششق وإن ساششفلت، أصأله قول عن سافل) عدل

وارثة البن بنت بنت أن ليهامإه المضاف على الضمير عود
(والخششت) بششوارث إدلئهششا بشرط الجهتين والجدة) مإن (والم

آثششروا لكنهششم زوج (والزوجششة) الفصششح لم أو لب أو لبششوين
فششي بهششا يدلي (والمعتقة) ومإن هنا للتمييز للحتياج المرجوحا

أنششثى الميت كون مإنه الرجال) ويلزم كل اجتمع (ولو حكمها
مإحجششوب بقششي مإششن لن فقششط)، والششزوج والبششن الب (ورث

(أو) اجتمششع عشششر اثنششي مإن أصألها ويصح إجماعا الزوج بغير
(البنت هو (ف) الوارث ذكرا الميت كون النساء) ويلزم (كل

غيرهششن والزوجششة) لن للبششوين والخششت والم البششن وبنششت
أو)(وعشششرين.  أربعة مإن أصألها ويصح الزوجة بغير مإحجوب

ف) الصشنفين مإشن اجتمششاعهم يمكششن (الششذين مإششن كل اجتمع
مإغلبششا البنششان يقششل والبنششت) لششم والبششن (البششوان هو الوارث
مإششا فانششدفع لشششهرتآه ذاكا دون هششذا ليهششام قبلششه كالششذي

هششي ثششم عششداهم مإششن الزوجين) لحجبهم (وأحد هنا للزركشي
>390<ص:  مإششن وتآصششح وعشششرين أربعششة مإن ذكر والميت

ساششتة مإششن وتآصح عشر اثني مإن أنثى وهو أو وسابعين اثنين
والزوجششة الششزوج اجتمششاع اساششتحالة يمكن قوله وأفهم وثلثين

مإلفششوف مإيششت على بينة رجل أقام لو نعم واحد مإيت على
بينششة امإششرأة وأقامإت مإنها أولده وهؤلء امإرأتآه أنه كفن في
خنششثى هششو فششإذا عنششه فكشف مإنه أولدها وهؤلء زوجته أنها
لششه مإششن وأمإششا وإشكاله اتآضاحه يمكن الذي هو إذ اللتان له

مإششن بواحدة يعمل ول نكاحه يصح فل أبدا مإشكل فهو ثقبة
اجتمششاع يمكششن وعليه بينهما المال يقسم النص فعن البينتين

وهو واضح حكمه كالبوين نصيبه يختلف ل مإن وحينئذ الكل
الزوجششة أن حكمه كالزوجين يختلف ومإن السدساين لهما أن

فششي ينششازعونه وأولدهششا بينهمششا فيقسم ثمن في الزوج تآنازع
ويقسم الثمن نصف وهي الثمن فيعطى بينهما فيقسم ثمن



النشثيين حشظ مإثششل للششذكر الجشانبين مإشن الولد بيششن البشاقي
تآششأويله أمإكششن وإن فاجتنبه، ذلك يخالف مإا هنا لشارحا ووقع
صأششحت الولدة لن أولى الرجل بينة طاهر أبو الساتاذ وقال

والمشاهدة حكمي أمإر بالب واللحاق المشاهدة طريق مإن
الرجششح أنششه قششال البلقينششي رأيت ثم مإدركا وجيه وهو أقوى
عنششد البينششتين اساششتعمال هششو ضششعيف علششى مإفششرع الول وأن

نقل. غريششب النششص هششذا إن قششالوا أنهششم علششى ه ا التعارض
يششورث ل أنششه المششذهب فأصأششل (كلهم الورثة فقدوا) أي ولو(

وسالم عليه الله صألى أنه صأح لما بيانهم الرحام) التآي ذوو
إلششى رأساششه فرفششع غير ل وخالته عمته تآركا فيمن {اساتفتي

لششه وارث ل وخششالته عمتششه تآششركا رجششل اللهششم فقال السماء
ذا أنششا فقال: ها ؟ السائل أين قال ثم > غيرهما391<ص: 

صألى {أنه المرسال الحديث يعتضد لهما} وبه مإيراث ل قال
العمششة فششي اللششه يسششتخير قبششاء إلششى ركششب وسالم عليه الله

لفسششاد لهمششا} (ول) اساششتئناف الميششراث اللششه فششأنزل والخالششة
إذا الفششرض) فيمششا أهششل علششى (يششرد التناقض بإيهامإه العطف

عليهمششا يششرد فل أخششت أو كبنششت يسششتغرق ولششم بعضهم وجد
فششي الكل المال) وهو (بل المقدر فرضهما يبطل لئل الباقي
بششأن ينتظششم لم وإن المال)، (لبيت الثاني في والباقي الول

ول الساششلم لجهششة الرث لن أهل، يكششن لششم أو مإتششوليه جار
ومإعنششى المإششام بجششور حقهششم يبطل فلم المسلمين مإن ظلم

يطرأ وقد المذهب مإن المستقر الثابت المعروف هنا الصأل
مإخالفته.  يقتضي مإا الصأل على

أنه الروضة وفي الصأحاب المتأخرون) مإن (أفتى ثم و) مإن(
ساششراقة ابششن مإنهششم الصأحاب مإحققي عند الصحيح أو الصأح

والقاضششي الحششاوي صأششاحب ثششم ومإتقششدمإيهم أصأحابنا كبار مإن
قششول هششو ساششراقة ابششن كقششول وبه وآخرون والمتولي حسين
بششأنه يجششاب وقششد بالمتأخرين تآخصيصه اعترض شيوخنا عامإة
أن ينششافي فل الروضششة في كلمإه عليه دل كما أكثرهم أراد

المتششأخرين أن يؤخششذ هششذا ومإششن عليه المتقدمإين مإن كثيرين
وأمإا الربعمائة بعد كان مإن كل ونحوهما الشيخين كلم في
بيششت أمإششر ينتظششم لم (إذا الشيخين بعد مإن فهم وقبله الن

جششار كششأن المإامإششة شششروط بعششض أو المإششام فقد المال) بأن
مإصششرف انحصششار علششى الفششرض) للتآفششاق أهششل علششى (بششالرد
جششاز وإنمششا تآعينششوا تآعذر فإذا المال بيت في أو فيهم التركة

لششتيقنه إليه الدفع في غرضا للمزكى لن للجائر الزكاة دفع



ضششمانه خطر ودفع عليه التفرقة مإؤنة وتآوفر ذمإته براءة به
هنششا غششرض ول إليششه بالششدفع يبادر لم لو التمكن بعد بالتلف
فيطششالبون بالشششخاص ينحصششرون قد الزكاة فمستحقو وأيضا

وأيضششا للضششياع أقششرب فكششانت المصششالح جهششة كششذلك ول
ومإششا الرث دون للزكششاة المإششام وليششة علششى نششص فالشششارع

ل وغيرهششم الرحششام ذوي فقششد عنششد أنششه مإششن عبارتآه أوهمته
بششل مإششراد غيششر المنتظششم لغيششر المتششأخرين رأي على يصرف

فششي ليصششرفه الهششل البلششد لقاضي صأرفه بيده هو مإن على
صأششرفه بين تآخير تآشملها لم وليته. فإن شملتها إن المصالح

فقد لو كما عارفا أمإينا كان إن بنفسه لها صأرفه وتآوليه له
عششارف لمإيششن فوضششه أمإينا يكن لم فإن > الهل392<ص: 
المصششالح مإششال فششي الملوكا جار إذا السلم عبد ابن وعبارة
علششى مإششأجور وهششو فيهششا صأششرفه يعرفهششا مإمن أحد به وظفر

قيل مإا على لهل صأفة (غير) بالجر وجوبه الظاهر بل ذلك
فيششه مإششا على ضدين بين وقعت إن بالضافة بتعرفها ويوجه

(الزوجيششن) مإتعيششن أو أولششى وهششو الساششتثناء علششى والنصششب
بعمومإة تآدلي زوجة تآرث ثم ومإن لهما رحم ل لنه إجماعا،

ضششعف علششى للرد (مإا) مإعمول بالزوجية ل بالرحم خؤولة أو
إن فروضششهم بنسششبة بالنسششبة) أي فروضششهم عششن فضل(فيه. 

طلبششا المسششألة أصأششل ساششهامإهم وعدد صأنف، مإن أكثر اجتمع
للم، وربششع أربششاع ثلثة الم ومإع الكل وحدها فللبنت للعدل

أصأششل فاجعلهششا أربعششة مإنهششا وساششهامإها ساششتة مإششن أصأششلها لن
يبقششى تآقششول أن ويصششح أرباعششا بينهمششا واقسششمها المسششألة

السششتة فششي يضششرب > نصششف393<ص:  ربعهششا للم ساهمان
تآعدد ولو أربعة، إلى بالختصار وتآرجع عشر اثني مإن فتصح

العششول ضششد الششرد أن فعلششم بالسششوية بينهششم قسم فرض ذو
ذوي إلششى (صأششرف الفششروض ذوو يكونششوا) أي لم (فإن التآي

أنششثى ولششو مإنهم، انفرد مإن كله فيأخذه عصوبة الرحام) إرثا
له} وقدم وارث ل مإن وارث {الخال الصحيح للحديث وغنيا
وفششي أقششوى الفششرض لساششتحقاق المفيششدة القرابششة لن الششرد،
القششرب تآقششديم وهششو القرابششة أهششل مإذهب اجتمعوا إذا إرثهم

يششدلي مإن مإنزلة كل ينزل بأن التنزيل أهل ومإذهب للميت،
والعششم الخ وبنتششا كأمإهمششا والخششت البنششت ولششد فيجعششل بششه

ففششي كالب والعمة للم والعم كالم والخالة والخال كأبيهما
> أرباعششا394<ص:  بينهمششا المششال ابششن بنت وبنت بنت بنت
فششإن للميششت ل للششوارث السابق قدم ذكر كما كل نزل وإذا



ه يشدلون مإشن خلشف الميشت كأن قدر اساتووا يجعلشون ثشم ب
هششو كششان لو مإنه إرثه حسب على به أدلى لمن كل نصيب
فبالسششوية مإنهششا والخششالت والخوال الم ولد أولد إل الميت

إخوة بنات ثلث ففي بهم كالمشبهين فيهم الحجب ويراعى
البششاقي الشششقيق ولبنششت السششدس للم الخ لبنششت مإتفرقيششن

أباها.  أبوها يحجب كما الخرى بها وتآحجب
أن شششقيق أخ وبنششت لم عمششة فششي للششدمإيري تآنششبيه) وقششع(

غلششط وهششو والمنزليششن المقربيششن الجميششع عنششد تآقششدم الثانيششة
آنفششا عليششه وجريششت وغيرهششا الروضة في عما الغفلة مإنشؤه

الخ علششى مإقششدم وهششو الب مإنزلة تآنزل للم ولو العمة أن
كششل (وهششم) شششرعا الصأششح علششى للعمششة كلششه فالمششال وحينئذ
مإششن المششذكورين ساششوى (مإششن الفرضيين اصأطلحا وفي قريب

(وهششم عصششوبة ول فششرض لششه ليششس مإششن كششل القششارب) مإششن
الم (أبششو عشر أحد يصيرون التآي أصأناف) وبالمدلي عشرة

وإن الم، أبششي وأم الم أبي سااقطين) كأبي وجدة جد وكل
أولد ومإنهششم وإناثششا البنششات) ذكششورا (وأولد صأششنف هششؤلء عليا
للم الخوة غير ذكور دون الخوة) مإطلقا (وبنات البن بنات

في ذكرت للم) وبناتآهم الخوة (وبنو الخوات) مإطلقا (وأولد
العمششام (وبنات لمإه الب أخو للم) أي (والعم الخوة بنات

عشششرة علششى والخششالت) وعطششف (والخششوال والعمات) بالرفع
الول، عدا مإا المذكورين بهم) أي (المدلون (و) الفروع قوله
> 395فرض. <ص:  ذات وهي به تآدلي الم لن

في(      الكريم القرآن في التي الفروض بيان فصل) 
ول عليهششا يششزاد (المقششدرة) فل النصششباء الفروض) أي( وذويها
تآعششالى) للورثششة اللششه كتششاب (في عول أو لرد إل عنها ينقص

كششل ونصششف والثلششث الربششع عنهششا بششه يعششبر مإا (ساتة) وأخصر
وليششس آخششر لششدليل مإزيششد يششأتآي فيما يبقى مإا وثلث وضعفه
لن القششرآن بنششص يأخششذه مإنهششا شيء له مإن كل أن المراد
(النصف) بششدءوا يأتآي كما القياس أو بالجماع أخذ مإن فيهن

بششدأ وبعضششهم الكششثرة فششي المفششردة الكسششور نهايششة لنششه بششه
(فششرض ضششوعف مإششا نهايششة ولنششه أي بالقرآن اقتداء بالثلثين
تآغييششره لششول النصششب وكششذا الرفششع ويجششوز زوج) بالجر خمسة
قششل مإششا كششل لن للتعليششم، تآسششهيل بششه وبششدءوا المتششن للفششظ
أقششل الزوجيششن على وهو الذهن في أرساخ يكون فيه الكلم

عنششد أهششم لنهششم بششالولد، العزيششز والقششرآن غيرهما على مإنه



خلف على بآخره القرآن تآعليم في ابتدءوا ثم ومإن الدمإي
ابن) ذكششرا ولد ول ولدا زوجته تآخلف (لم قراءتآه في السنة

إجماعششا به مإلحق سافل وإن البن، وابن للية وارثا أنثى أو
مإنفششردات) عمششن لب أو لبششوين أخت أو ابن بنت أو (وبنت

إخشراج وعلشى الثانيشة علشى الجمشاع مإشع فيهشن لليشات يأتآي
ولششد لزوجته (زوج فرض) اثنين والربع (الية. مإن للم الخت

للية نزل وإن > وارث،396<ص:  أنثى أو ابن) ذكر ولد أو
وارث غير كان أو الولد فقد فإن البن ولد في الجماع مإع

النصششف فلششه البنششت كفرع القرابة بعموم ورث أو قتل لنحو
نحششو حششق فششي زدن وإن بششل، أربششع إلششى (وزوجششة) فششأكثر

(والثمششن) لليشة ذكر مإنهما) كما واحد لزوجها (ليس مإجوساي
ذكششر أحدهما) كما (مإع فأكثر الزوجة (فرضها) أي لنه لواحد،

عف حشالتيه فشي له وجعل أيضا للية حالتيهشا، فشي مإالهشا ض
مإع كالبن مإعها فكان التعصيب تآقتضي وهي ذكورة فيه لن

.الرجعششي الطلق عششدة فششي الزوجيششن تآششوارث وسايذكر البنت
صأششلة فيهششا وفششوق فصاعدا) لليششة (بنين فرض) أربع والثلثان(

الصششحيح للحششديث المسششتند الثلششثين للبنششتين أن على للجماع
ة بنشتين في نزلت أنها اللشه صأشلى فقضشى عشم وابشن وزوج

العششم ولبششن بششالثلثين وللبنششتين بششالثمن للزوجششة وساششلم عليششه
أو لبششوين فششأكثر (وأخششتين فأكثر) إجماعا ابن (وبنتي بالباقي

نزلششت أنهششا علششى زاد فيمششا وللجمششاع الثنششتين في لب) للية
السششبع أخششواتآه إرث عششن وساششأل مإششرض لمششا جابر قصة في
الله صألى النبي بعد عاش لنه غلط مإات لما قيل ومإا مإنه

ويشششترط فششأكثر ثنششتين تآقششديرها فكششان بكششثير وساششلم عليششه
نقصششانا. أو حرمإانششا يحجبهششن أو يعصششبهن عمششن انفرادهششن

ولششد ول ولششد لميتهششا ليششس (أم فششرض فرض) اثنيششن والثلث(
شششك فششإن والخوات) يقينششا الخوة مإن اثنان (ول ابن) وارث

كالولد الولد وولد للية الموانع في فسيأتآي اثنين نسب في
الجنششس هششذا مإششن عششدد به المراد فيها الخوة وجمع إجماعا

عنهمششا اللششه رضششي عبششاس ابششن خلف ظهششور قبششل إجماعششا
(وفششرض الباقي ثلث الغراوين إحدى في فرضها أن وسايأتآي

}أخششت أو أخ {ولششه تآعششالى الم) لقششوله ولد مإن فأكثر اثنين
صأح إذا وهي شاذة قراءة في وهو إجماعا أم مإن أي الية

لشششرحا خلفششا بهششا العمششل وجششوب فششي الواحششد كخششبر ساندها
وبشه يشأتآي الخوة) فيمششا مإع (للجد يفرض) الثلث (وقد مإسلم
.القششرآن فششي ليششس الثششالث كششان وإن لثلثششة، الثلششث يكششون



ولد (لميتهما بأنثى يدل وجد) لم أب سابعة فرض والسدس(
ولششد لميتهششا (وأم فيهششا كالب والجد للية ابن) وارث ولد أو
إخشششوة مإشششن اثنشششان (أو > وارث397ابشششن) <ص:  ولشششد أو

كمششا الوصأف دون بالشخص لحجبهما يرثا لم وإن وأخوات)،
كانششا ولششو جششد، مإع ولم شقيق مإع لب كأخ يأتآي مإما يعلم

حكششم حكمهما إذ وفرج ورجلن ويدان رأس ولكل مإلتصقين
القطششان ابششن عششن نقلششوه كمششا الحكششام ساششائر فششي الثنيششن
مإششتى بششل بشششرط ليس الرأس غير تآعدد أن وظاهر وأقروه

كذلك.  كانا الخر دون نام كأن بحياة كل اساتقلل علم
الخشر ظهشر فشي أحشدهما ظهشر مإلتصشقين عن تآنبيه) سائلت(

تآقشديم أحشدهما أراد ثششم بالحشج فأحرمإا انفصالهما يمكن ولم
بعششد مإششا إلششى تآششأخيره والخششر القششدوم طششواف عقب السعي
لزمإششه مإششا أحدهما فعل إذا وهل المجاب فمن الركن طواف

ذلشك الخششر أراد ثششم الخشر بموافقشة والواجبشات الركان مإن
أيضا الفراغ إلى مإعه والركوب والمشي مإوافقته الول يلزم

نحشو مإشن واجبشه الخشر مإشع يفعشل أن كل يلشزم وهشل ل أو
ل أو صأشاحبه علششى وجششب مإششا نظير عليه أوجب ساواء صألة
قواعدنا مإن يظهر الذي بقولي فأجبت ؟ ل أم الوقت ضاق

ششيء فعشل فششي الخشر مإوافقشة أحشدهما علششى يجشب ل أنه
النسششان تآكليششف لن فيششه الخر يشاركه أو يخصه مإما أراده
مإنه فيه لسبب ول لتقصير نسبته غير مإن غيره لجل بفعل

ل مإعششا صأششلتآهما لن الششوقت، لضششيق نظششر ول لششه نظيششر ل
نجششبره ل لششم قلششت فإن وجهيهما تآخالف الفرض لن تآمكن،
قلششت ذكروهششا مإسششائل قيششاس هششو كمششا بالجرة الخر ويلزم

تآارة النفس حفظ إلى تآرجع لنها مإسألتنا، نظير ليست تآلك
هششو إنمششا هنا ومإا تآعين كوديع أخرى والمال تآعينت كمرضعة

فششإن فيهما يغتفر ل مإا فيها يغتفر وهي عبادة لمحض إجبار
بشالجرة الفاتآحشة كتعليشم للعبشادة بشالجرة الجبار عهدنا قلت
يتكششرر ل قليششل بفعششل نفعششه يششدوم أمإر ذاكا بأن يفرق قلت

بقيششت مإششا دوامإششه بششل الجبار تآكرر يلزم فإنه هنا مإا بخلف
المإششر رفعششا فششإن إيجابه يتجه فلم يطاق ل أمإر وهذا الحياة

يصششطلحا أن إلششى عنهمششا أعرض ذلك مإن شيء في للحاكم
بششل العاريششة أواخر ذكروه مإما أخذا عليه يتفقان شيء على
وأخششوان ولششد مإعهششا اجتمششع فششإذا مإهم فإنه ذلك فتأمإل أولى

صأششح لمششا (وجدة) فأكثر أقوى لنه فقط، الولد لها فالحاجب
بششه قضششى وأنه السدس أعطاها وسالم عليه الله صألى {أنه



ابششن بنششت صأششلب) أو بنششت (مإششع ابن) فششأكثر للجدتآين} (ولبنت
لبششوين) أخت مإع لب أخوات أو (ولخت إجماعا مإنها أعلى
أنششثى أو الم) ذكششرا ولششد مإن (ولواحد قبله الذي على قياساا

يأتآي.  مإما يعلم كما بالتعصيب المذكورين بعض يرث وقد

مإن مإنع وشرعا المنع لغة وهو الحجب فصل) في(     
ويسششمى حظيششه أوفششر مإششن أو بالكليششة الرث ساششبب بششه قام

وهشو الساشتغراق أو بالششخص إمإشا وهشو حرمإان حجب الول
وقششد نقصششان حجششب والثششاني وساششيأتآي الوصأف أو هنا المراد

(الب للبششوين أو الزوجششة أو للششزوج الفششرع حجششب ومإنه مإر
(أحششد) إجماعششا حرمإانششا الرث يحجبهششم) مإششن ل والزوج والبن

غيششره عششن فرعششا وليششس بنفسششه للميت يدلي مإنهم كل لن
عششن فششرع لكنششه بنفسششه أدلششى وإن فششإنه، المعتششق بخلف

ساششفل وإن البششن)، (وابن عليه فقدم به مإشبه لنه النسب،
لنه عمه، أو به لدلئه كان أباه البن) إجماعا إل يحجبه (ل

ابششن ابششن وابن ابن مإنه) كابن أقرب ابن ابن (أو مإنه أقرب
هذه نحو اساتثناء ينتظم لم سافل وإن قولي ولول ابن، ابن

كششأبوين مإسششتغرقة فششروض أصأششحاب أيضششا ويحجبششه الصششورة
<ص: (مإتوساششط إل) ذكر يحجبه (ل عل وإن (والجد)، وبنتين
أدلششى مإششن كششل لن كششالب، الميت) إجماعا وبين > بينه398

أدلششى مإششن بششذكر وخرج الم أولد إل حجبته بواساطة للميت
حده مإن علم كما حجبا يسمى فل أصأل يرث ل فإنه بأنثى

وإن البششن)، وابششن والبششن الب يحجبه لبوين (والخ السابق
حجبششوا هششؤلء) لنهششم يحجبششه (للب (و) الخ إجماعششا ساششفل

مإنششه وأقششرب أقششوى لنششه لبششوين)، (وأخ أولششى فهششو الشقيق
وإن وهششو ابششن بنششت أو بنت مإعها لبوين أخت أيضا ويحجبه

بششأقرب حجب كونه عن يخرج ل لكنه بالساتغراق حجبا كان
التآششي قششوله يشششمله ول المذكور تآعبيره على يرد فربما مإنه

هنا الخت لن مإستغرقة، فروض أصأحاب تآحجبه عصبة وكل
فششي الكلم بششأن الرفعششة ابششن أجاب نعم تآعصيبا إل تآأخذ لم

والشششقيقة البششن بنششت أو البنت مإن وكل يحجبه مإن مإطلق
وولششد وجششد أب يحجبششه (لم و) الخ(الطلق.  عنششد تآحجبه ل

صأششلى أنششه الصششحيح للخششبر أنششثى ولو سافل، وإن ابن)، وولد
ولششد إرث فيهششا التي الية في الكللة فسر وسالم عليه الله
الخ وابششن( والششدا ول ولششدا يخلششف لم مإن بأنه مإر كما الم

وقيل مإنه أقوى لنه عل، وإن وجد)، أب ساتة يحجبه لبوين



بششأن ويششرد الجششد مإع كالخ درجتيهما لساتواء الجد أبا يقاسام
وابنه (وابن عليه يقاس فل يأتآي كما القياس عن خارج هذا
ليرفششع هنششا ساششتة وذكششر مإنششه أقششرب لنششه ولب)، لبوين وأخ

قششوله أن وليفيششد يليششه ومإششا هششذا عششن المحششض التكششرر إيهام
يليششه مإششا علششى ل الول لبششوين علششى مإعطششوف (والب) هششذا

مإنششه. أقششرب لنششه لبششوين)، أخ (وابششن هششؤلء) السششتة (يحجبه
لب) <ص: أخ (وابششن هششؤلء) السششبعة يحجبششه لبششوين والعم(

هششؤلء) يحجبششه (لب (و) العششم مإنششه أقششرب لنهششم >،399
هششؤلء) يحجبششه لبوين عم (وابن لبوين) كذلك (وعم الثمانية
هششؤلء) العشششرة يحجبششه (لب عششم و) ابن لب (وعم التسعة
العششم مإششن كل أن عليششه يششرد ول لبششوين) كششذلك عششم (وابششن

أن مإششع جده وعم أبيه وعم الميت عم على يطلق بقسميه
أبيششه عششم وابششن أبيششه، عششم يحجب نزل وإن الميت، عم ابن
السششياق بقرينششة الكلم لن وذلك، جده عم يحجب نزل وإن
يحجبششه والمعتششق(جششده.  عششم ول أبيششه عم ل الميت عم في

اختششص ثششم ومإششن أقششوى النسششب لن النسب) إجماعا، عصبة
ونحوهششا والشششهادة القششود وساقوط النفقة ووجوب بالمحرمإية

البن (وبنت إجماعا يحجبن) حرمإانا ل والزوجة والم والبنت(
ا، يحجبها م إذا بنتشان (أو عمهشا أو أبوهشا لنشه ابشن) مإطلق ل

فششإن شششيء الثلششثين مإششن يبق لم يعصبها) لنه مإن مإعها يكن
الثلششث مإعششه أخششذت عمهششا ابششن أو كأخيهششا ذلششك مإعهششا وجششد

بهششا الم) لدلئهششا إل يحجبهششا ل للم (والجششدة تآعصششيبا الباقي
الب) لدلئهششا يحجبهششا (للب (و) الجدة والجد الب كذلك ول
ضششعفه لكششن فيششه لحديث يحجبها ل مإجتهدون جمع وقال به

مإششن حي بنتها ابن أو ابنها وابن تآرث وقد وغيره الحق عبد
يمششوت بششأن جهششتين مإششن جدة تآكون أن هي صأورة في ابنه
ولششه خششالته أو عمتششه بنششت مإتزوجا ولدا وتآتركا بنتها أو ابنها
أبششاه ويتركا وأمإها أمإه مإوت بعد الولد هذا فيموت ولد مإنها

أم وأم أو أبيششه أبششي وأم أمإششه أم أم هي التي العليا وجدتآه
كششونه جهششة مإششن ل بنتهششا بنت ابن كونه جهة مإن فترثه أبيه
أقششرب ولنهششا (والم) إجماعششا بنتهششا ابن ابن أو ابنها ابن ابن
كل مإن (القربى و) الجدة(الرث.  بها التي المإومإة في مإنها
أم وأم أب كششأم بهششا أدلششت مإنها) ساششواء البعدى تآحجب جهة
وقصششر أب أبي وأم أب كأم ل الم أم أم وأم أم وأم أب

للقربيششة الخيششر المثال في فالمنع المدلية على الجهة اتآحاد
فششي مإششا > غيششر400<ص:  آخششر اصأششطلحا الجهة اختلف مإع



يششرد فل الظهششر فششي شششرحا فششي يششأتآي مإا يناسابه هنا المتن
كمششا تآحجششب لششم أخرى جهة مإن البعدى كانت إن نعم عليه
هششي الششتي بنتهششا فششإن السابقة الصورة في العليا الجدة في
فهششي أبيششه أم أم العليا أعني لنها تآسقطها ل الميت أم أم

وليس جهتها مإن ل مإعها فورثت الب جهة مإن لها مإساوية
جهششة مإششن والقربششى(هششذه.  إل الوارثة بنتها مإع تآرث جدة لنا

أب)، أم كششأم الب جهششة مإششن البعششدى (تآحجششب أم الم) كأم
لتحقششق كالصأششل الم وكششون بدرجششة، قششوتآين: قربهششا لهششا لن

والقربششى. (كفرعهششا والجدات الب كذلك ول لها الميت نسبة
الم) جهششة مإششن البعششدى تآحجششب (ل أب الب) كششأم جهة مإن
لن السششدس فششي يشششتركان الظهششر) بششل (فششي الم أم كأم

القربششى هششذا وفارق أولى به المدلية فالجدة يحجبها ل الب
جميششع حجبششت ثششم ومإششن بتيقنهششا قرابتهششا لقوة الم جهة مإن

الب أمإهششات جهششة مإن والقربى بخلفه الجهتين مإن الجدات
وأم الب أبششي أم كششأم آبششائه جهة بعدى تآسقط أب أم كأم
ل أبيششه أبششي كششأم آبششائه جهششة مإششن والقربششى الب أبششي أبششي

أخذا الظهر على الب أم أم كأم أمإهاتآه جهة بعدى تآسقط
أعششرف بلده أهل لكونهم لنهم زيد، عن المدينة أهل برواية
> كلهششا401الجهششات) <ص:  مإن والخت(غيرهم.  مإن بمرويه

نعششم السششابق بتفصششيله يحجبششه مإششن فيحجبهششا (كششالخ) مإنهششا
حيششث مإسششتغرقة فششروض يحجبهششا ل لب الششتي أو الشششقيقة

ليششس والخ الشششقيقة مإششع السدس لها لب والتي لها فرض
لب الخلششص (والخششوات كلمإششه مإششن به للعلم يرد ول كذلك

لبوين) (أختان و لساتغراقهما بنت مإع أيضا) شقيقة يحجبهن
كششان لششو مإششا بششالخلص وخششرج شيء الثلثين مإن يبق لم لنه

والمعتقششة. (وهمششا هششو الثلششث ويأخششذ فيعصبهن لب أخ مإعهن
تآنتقششل عصششبة) لششم (وكششل النسششب عصششبات كالمعتق) فيحجبها

(يحجبششه) يحجششب ل أنه أول قدمإه لما ابن غير وهو للفرض
ه يشرده بمشا حجبشا هشذا تآسشمية اساتشكل فشي مإششاحة ل أن

مإحلششه فششي ليششس الشششكال بقضششية شششارحا فأخششذ الصأششطلحا
وعششم أم وولششد وأم كششزوج مإستغرقة) للمال فروض (أصأحاب

بأهلهششا الفرائششض {ألحقششوا عليشه المتفق للخبر للعم شيء ل
للفششرض ينتقل لم بقولي ذكر} وخرج رجل فلولى بقي فما
فششي لب أو لبششوين والخششت المشششركة فششي لبششوين الخ

لنششه الساششتغراق، يحجبششه ولششم عصششبة مإنهمششا فكششل الكدريششة
الكدرية.  في به يرث لم وإن للفرض، انتقل



يششرث ل فمششن الرث مإششر مإششا كششل في الحجب تآنبيه) شرط(
يحجششب أو نقصانا ول حرمإانا غيره يحجب ل يأتآي مإما لمانع

ويششردون بششه يحجبششون الب مإع كالخوة صأور في إل فكذلك
بششه يحجبششان الجششد مإششع وولششديها السدس إلى الثلث مإن الم

ل لب وأخ وأم وشششقيقة زوج ففششي السششدس إلششى ويردانها
السدس إلى الم يردان الشقيقة مإع أنه مإع للخ شيء

وانفرادا اجتماعا البن وأولد الولد إرث فصل) في(     
البنششون) (وكششذا المششال) بالعصششوبة (يسششتغرق البششن) المنفششرد(

ولبنششتين) (النصششف يعصششبها عمششن (وللبنششت) المنفششردة إجماعا
وتآوطئششة تآتميمششا هنششا وذكششر مإششر الثلثششان) كمششا (فصاعدا كذلك
حششظ مإثششل للذكر لهم فالمال وبنات بنون اجتمع (ولو لقوله

النصششرة بنحو لختصاصأه الذكر وفضل والجماع النثيين) للية
ذلششك وغيششر والقضاء للمإامإة وصألحيته والجهاد العقل وتآحمل
وحاجششة لنفسششه حاجششة حششاجتين لششه لن مإثلهششا، لششه وجعششل
ينظششر ولششم بششالزوج تآسششتغني قد بل الولى لها وهي لزوجته

إذا غالبا فيها يرغب ل قد ولنه الحتياج شأنها مإن لن إليه
لهششا. <ص: الجاهليششة حرمإششان تآعالى فأبطل مإال لها يكن لم

الصششلب) كأولد انفردوا (إذا سافلوا البن) وإن > (وأولد402
الصششنفان) أي اجتمع (فلو مإنزلتهم لتنريلهم إجماعا ذكر فيما
ذكششر) الصششلب ولششد مإششن كان (فإن البن وأولد الصلب أولد

(وإل) يكششن البششن) إجماعششا أولد (حجششب أنششثى مإششع أو وحششده
لولششد والباقي النصف فلها بنت للصلب كان (فإن ذكر مإنهم
النششثيين حششظ مإثششل والنششاث) للششذكر الششذكور أو الششذكور البن

فلهششا إنششاث أو أنششثى (إل يكن) مإنهششم لم (فإن الصلب كأولد
{أنششه مإسششلم ولخششبر إجماعششا الثلششثين السدس) تآكملة لهن أو

للصششلب كان للواحدة} (وإن به قضى وسالم عليه الله صألى
(والبششاقي ساششبق (الثلششثين) لمششا أخششذن أخذتآا) أو فصاعدا بنتان
النثيين حظ مإثل والناث) للذكر الذكور أو الذكور البن لولد
أساششفل يكششون أن (إل الخلششص) إجماعششا للنششاث شششيء (ول

قبلششه فيمششا يششدخل وقششد بالولى فهم كما مإساويهن مإنهن) أو
عمهششن وابشن بشأخيهن الصادق للجنس البن لولد قوله بجعل

يعصششبهن البششن بنششات أن إل التآي قوله في بذلك صأرحا بل
أسافل.  أو درجتهن في مإن

يكششون ل أن بششالخلص المششراد أن كلمإهم مإن تآنبيه) المتبادر(
لنهششن مإنقطع فالساتثناء وعليه أنزل أو مإساو مإعصب مإعهن



الخلششص بجعششل مإتصششل كششونه ويصششح بخلص لسن وجوده مإع
المسششاوي يختششص وحينئششذ أخ مإعهششن ليس مإن على مإقصورا

فيعصششبهن) (ذكر فيه مإا وفيه العم بابن لدخوله أشرنا الذي
أو بعششده مإششع وحيششازتآه ذكششرا عصششبة لكششونه إساششقاطه لتعششذر

مإنهششن الواحششدة نصششيب مإثلششي مإنششه الواحششد فأخششذ مإسششاواتآه
كأولد البن أولد مإع البن ابن وأولد( المباركا الخ ويسمى

ساششائر (وكششذا مإششر مإششا جميششع الصششلب) فششي أولد مإششع البششن
مإنهشا أعلشى مإشع نازلة درجة ذي > فلكل403المنازل) <ص: 

درجتششه) فششي مإششن النششازل الششذكر يعصب (وإنما ذكر مإا حكم
وخششرج ل أم الثلثان اساتغرق مإثليها فيأخذ عمه وبنت كأخته
(ويعصششب يسقطها فإنه مإنه أسافل هي مإن درجته في بمن

الثلششثين) كبنششتين مإششن شششيء لهششا يكن لم إن (فوقه مإن) هي
شيء مإنهما لها كان إذا مإا بخلف ابن ابن وابن ابن وبنت
بششه وتآسششتغني السششدس فلهششا ابششن ابن وابن ابن وبنت كبنت

ابشن ابششن بنشت المثششال هششذا في كان ولو الباقي، الثلث وله
السدس في لها شيء ل هذه لن بينهما، الثلث قسم أيضا
يعصششب مإششن لنا وليس قالوا فعصبها الثلثين تآكملة هو الذي
أبيششه وأعمششام أعمششامإه وبنششات وجششده أبيششه وعمة وعمته أخته

البن أولد مإن المستقل إل وجده

لنهم الفروع، وقدم الصأول إرث كيفية فصل). في(     
(إذا عائششل غيششر السششدس هو بفرض) فقط يرث (الب أقوى
إذا وعششائل وأم بنتششان أو ابششن) وارث ابششن أو ابششن مإعششه كان
لششم (إذا (بتعصيب) فقششط (و) يرث وزوج وأم بنتان مإعه كان

ذو مإعششه كششان أو انفششرد ابششن) ساششواء ولد ول (ولد يكن) مإعه
كششان) إذا (بهمششا (و) يششرث جششدة أو أم أو كزوجة آخر فرض

(لششه ابششن بنتششا أو بنتششان أو همششا ابششن) أو بنششت أو (بنت مإعه
وفششرض الب فرض فرضهما) أي بعد والباقي فرضا السدس

وإن الضششمير إفراد يصح ل قيل البن بنت وفرض أو البنت
يأخششذ اجتماعهمششا عنششد أنششه لقتضششائه بششأو العطششف بعد وجب

وأن قششوله إل صأششحيح وهششو انتهى إحداهما فرض بعد الباقي
للب حلشه فشي تآقشرر كمشا الضشمير أن علشى بناء آخره إلى

المحشششي قششول هذين في يسبق ولم البن وبنت أو والبنت
النسخ في هذا ليس البن وبنت البنت فرضي بعد قوله: أو

فششي تآششدخل أنهششا علششى بششأو > عطششف404ه. <ص:  ا بأيششدينا
مإششا فيصششح البششن وبنششت للبنششت عبششارتآه شمول ويصح عبارتآه



فضششل مإششا له فإن البن وبنتي البنتين فرضا عليه ويرد قاله
وللم (آنفششا. السششابق (بالعصششوبة) للخششبر أيضششا فرضششهما عششن

الفروض) وذكششر في السابقين الحالين في السدس أو الثلث
زوجششة أو زوج مإسششألتي فششي (ولهششا لقششوله وتآوطئششة تآتميمششا
واحد للزوج اثنين مإن الزوج) أصألها بعد بقي مإا ثلث وأبوين

فششي اثنيششن تآضششرب يوافق ول يصح ل ثلثة على واحد يبقى
(أو بقششي مإششا ثلششث واحد وللم اثنان وللب ثلثة للزوج ثلثة

يبقششى مإششا وثلششث ربعششا فيهششا لن أربعششة، مإششن الزوجة) أصأششلها
البششاقي وللب البششاقي ثلششث وللم واحششد للزوجششة تآصح ومإنها
لششه جنسششها مإششن ذكششر مإششع أنششثى كل لن ضعفاها، له وجعل
تآقششرر، مإششا على الصحابة إجماع بعد عباس ابن وقال مإثلها،
عنششده مإوجششودا يكششن لشم مإن على يحرم إنما الجماع وخرق

وأجششاب القششرآن لظششاهر كامإل الثلث لها العول في يأتآي كما
أن على القرآن لنص الحالين هذين بغير بتخصيصه الخرون

إذ مإعهمششا غيرهما اجتماع عند فكذا انفرادهما عند مإثليها له
الول فششي بسششدس يعششبروا ولششم فششرق الحالين بين يتعقل ل

ل أنششه وزعششم القششرآن لفششظ ظاهر مإع تآأدبا الثاني في وربع
المخالفششة لن مإحلششه، فششي ليششس مإعنششاه مإخالفششة مإششع تآششأدب

وإمإكششان المعنششى مإخالفششة فلتعششذر واجبششة هنششا كمششا للششدليل
وتآلقبششان تآششأدب أي تآأدبششا لششه الموافقششة كششانت اللفظ مإوافقة

لشششهرتآهما المضيء أي الغر بالكوكب لهما تآشبيها بالغراوين
عمششر لقضششاء وبششالعمريتين لهمششا نظيششر ل لنششه وبششالغريبتين،

مإششا جميششع كششالب) فششي والجششد(بششذلك.  فيهمششا عنه الله رضي
فششي يأخششذ ل وقيششل مإششر، فيمششا بينهمششا جمعه في حتى تآقدم
بشششيء أوصأششى لششو مإا الخلف فوائد ومإن بالتعصيب إل هذه
بمثششل أو ورثتششه بعض فرض بمثل أو الفرض بعد يبقى مإما

الفششرض بعششد يبقششى مإششا بثلششث لزيششد أوصأى فإذا نصيبا أقلهم
الثلششث بثلششث لزيششد هششي الول فعلششى وجششد بنششت عششن ومإات
ابششن هششو زوج جمششع عليه يرد ول النصف بثلث الثاني وعلى

لنششه والتعصششيب، الفششرض بيششن مإعتقششة وزوجششة مإعتششق أو عم
الب أن (إل واحششدة بجهششة جمعهمششا فششي والكلم بجهششتين

إن يقاسامهم (والجد مإر كما والخوات) للميت الخوة يسقط
أم يسششقط (والب تآفصششيله يششأتآي لب) كمششا أو لبششوين كششانوا

(الجششد) الب أم يسششقطها) أي (ول بششه تآششدلي لنهششا نفسششه)،
زوجششة أو زوج فششي (والب بششه تآدلي ل لنها >،405<ص: 
الجششد) يردها ول الباقي ثلث إلى الثلث مإن الم يرد وأبوين



عليه تآفضيلها يلزم فل يساويها ل لنه كامإل، الثلث تآأخذ بل
وابن المعتق أخو يحجبه المعتق جد أن حصره على يرد ول

لكششن بقششوله ذلششك ساششيذكر لنششه يحجبهمششا، المعتششق وأبو أخيه
واحششدة جششدة إل مإعششه يششرث ل الب وأن آخششره إلششى الظهر
يسششقط والب قوله مإن مإعلوم لنه جدتآان، مإعه يرث والجد

جشد وكشل ذلشك فشي كالجشد فوقه ومإن الجد وأبو آخره إلى
الجد عل مإا فكل فوقه هو مإن يحجبها ول نفسه أم يحجب
أبششي ومإششع جششدتآان الجد مإع فيرث وارثة جدة مإعه زاد درجة
السششدس) لمششا وللجدة(وهكذا.  أربع الجد جد ومإع ثلث الجد
بششالجمع المششراد لن فششأكثر، الجدتآان الجدات) أي (وكذا تآقدم
أنششه الصششحيح للحششديث وذلششك الواحد فوق مإا الباب هذا في

الميششراث مإششن للجششدتآين {قضششى وساششلم عليششه اللششه صأششلى
وعليه جدات لثلث أعطاه أنه مإرسال بينهما} وفي بالسدس

المششدليات وأمإهاتآهششا الم أم مإنهششن (وتآششرث الصششحابة إجمششاع
مإششن تآششرث ول اتآفاقششا علششت وإن الم أم خلششص) كششأم بإنششاث
كششذلك) أي وأمإهاتآهششا الب (وأم دائمششا واحششدة إل الم جهششة

عنششه الله رضي بكر أبي عن صأح لما خلص بإناث المدليات
وقششد لششه، قيل لما الب وأم الم أم بين السدس قسم أنه
الششتي ومإنعششت يرثها لم مإاتآت لو التي أعطيت الولى به آثر
فششوقه الجششداد وأم الب أب أم (وكششذا ورثهششا مإششاتآت لششو

فهششن بششوارث يششدلين لنهششن المشهور)، (على وأمإهاتآهن) يرثن
مإششن المعلوم إرثهن (وضابطه) أي الم أبي كأم ل الب كأم

أم أم إنششاث) كششأم بمحششض أدلت جدة (كل تآقول أن السياق
إلششى (إنششاث (أو) بمحششض الب أبششي (ذكششور) كششأم (أو) بمحض
أنششثيين) كششأم بيششن بششذكر أدلششت ومإن (تآرث أب أم ذكور) كأم

ذلك على الجماع المنذر ابن وحكى (فل) تآرث الم أبي

لبوين والخوات الخوة( الحواشي إرث فصل) في(     
لب والخششوات الخششوة (انفششردوا) عششن إن نسششخة إذا) وفششي

أو المششال كششل فششأكثر الواحششد الصششلب) فيأخششذ كششأولد (ورثششوا
والمجتمعششون ثلششثيه فششأكثر والثنتششان نصششفه والواحششدة البششاقي

بخلف يحجششب ل البششن أن وقششدم النششثيين حششظ مإثششل الذكر
عششن لب) وانفردوا كانوا إن (وكذا هنا عليه يرد فل الشقيق
مإمششا (إل) اساششتثناء إجماعششا ذكششر كمششا المال فيأخذون الشقاء
(فششي كالشششقاء لب الخششوات > أن406<ص:  كلمإه تآضمنه

وأم) زوج (وهششي تآكسششر وقد المشددة، الراء المشركة) بفتح



أكششانوا (لبوين) ساواء (وأخ) فأكثر أم) فأكثر ولدا (أو جدة أو
(ولششدي فششأكثر الخ) الشششقيق (فيشاركا وإناثا ذكورا أم ذكورا

والنششثى الذكر مإنهم كواحد فيأخذ الم الثلث) بأخوة في الم
وهششي بهششا ورثوا التي القرابة في لشتراكهم ساواء ذلك في
لششه يبششق ولششم عصششبة لنششه الشقيق، يسقط وقيل الم، بنوة

مإششع أو لب) وحششده (أخ الخ) لبششوين بششدل كششان (ولششو شششيء
الم قرابششة لفقششد إجماعششا وهششن (ساششقط) هششو أخششتيه أو أخته

لهششا فششرض لب أختششان أو أخششت أو المشششئوم، الخ ويسمى
أو شششقيقة كششانت لششو كمششا وعششالت الثلثششان ولهمششا النصششف

لب والخششوة الشششقاء الصششنفان) أي اجتمششع ولششو(شششقيقتان. 
ذكششرا الشششقيق كان ابنه) فإن وأولد الصلب أولد (فكاجتماع

الثلثششان، فلهمششا أكششثر أو النصف فلها أنثى أو إجماعا حجبهم
للششذكر الباقي أخذوا إناث مإع أو ذكرا الب ولد كان إن ثم

شششقيقة مإششع لهما أو فلها أكثر أو أنثى أو النثيين حظ مإثل
<ص: لهمششا شششيء ل شششقيقتين ومإششع الثلثين تآكملة السدس

المبششاركا الخ ويسمى يعصبهما أخ مإعهما كان إن > إل407
فششي مإششن يعصششبهن البششن بنششات أن (إل قششال كما أخ ابن ل

أخوهششا) إل يعصششبها ل والخششت(مإششر.  أسافل) كمششا أو درجتهن
ل الخ ابن أن والفرق دونها، له الكل بل أخيها ابن بخلف
فششأخته عمتششه يعصششب البششن وابششن أولى، فعمته أخته يعصب

وللثنيشن السشدس لم والخشوات الخشوة مإشن وللواحد. (أولى
ذكششورهم (ساششواء لقششوله تآوطئششة وذكر مإر الثلث) كما فصاعدا

اللششه رضششي عبششاس ابششن عن شاذة رواية إل وإناثهم) إجماعا
غيرهششم وإرث الولششد مإششع كششالبوين بالرحم إرثهم ولن عنهما

الحكششام أحششد وهششذا الششذكر تآفضششيل تآقتضششي وهششي بالعصششوبة
كأنثششاهم المنفرد ذكرهم أن والبقية بها تآميزوا التي الخمسة
مإششن يحجبون وأنهم به يدلون مإن مإع يرثون وأنهم المنفردة

ويششرث. بششأنثى يششدلي ذكرهششم وإن نقصششان حجششب بششه يششدلون
(البنششات) أو مإع) البنششت لب أو (لبوين الخت والخوات) أو(

مإششا إل كالخوة) إجماعا عصبة البن بنات (أو البن بنت ومإع
بششل بنششت مإششع أخت تآرث ل أنه وغيره عباس ابن عن حكي

(فتسشقط عصششبة كشن وإذ العشم أو الخ كابن للعصبة الباقي
لب) كمششا (الخششوات البششن بنششت البنششت) أو مإششع لبششوين أخت

كششل لب أو لبششوين الخششوة وبنششو(لب.  الخ الشقيق يسقط
الجمششع أو الواحششد وانفششرادا) فيسششتغرق اجتماعششا كششأبيه مإنهششم
(لكن لب الخ ابن الشقيق ابن أساقط وإل انفرد إن المال



الثلششث الم) مإششن يششردون ل أنهششم (في آباءهم يخالفونهم) أي
مإجششازا ولششدا يسششمى بششأنه الولششد ولششد السدس) وفارقوا (إلى

أخششا يسششمى ل الخ وابششن حقيقششة > بششل408<ص:  مإشهورا
يسقطهم والخ كأخ لنه الجد) إجماعا، مإع يرثون (ول كذلك

لششتراخي الرحششام ذوي مإششن لنهششن أخششواتآهم)، يعصششبون (ول
أولد المشششركة) أي في (ويسقطون النوثة ضعف مإع قربهم
أولد أن مإششر مإمششا وعلششم أصأله به صأرحا كما الشقاء الخوة

بهششم المحجوبششون الشششقاء أبنششاء فششأولى فيهششا يسقطون الب
يششرث ل الم ولد وابن الم قرابة التشريك مإأخذ لن وذلك،
بخلف لب الخشششوة يحجبشششون ل الششششقاء أولد أن وفشششي

يحجبششه ل وابنششه الشششقيق ابششن يحجب لب الخ وأن الشقاء
مإششع عصششبات كششن إذا الخوات مإع يرثون ل الخوة بني وإن

كمششا كلمإششه مإششن علمششت الثلثششة وهششذه آبششائهم بخلف البنات
الميششت عششم لب) ساششواء أو لبششوين والعم(تآأمإل.  بأدنى يظهر
اجتماعششا الجهششتين مإششن (كششالخ وهكششذا جششده وعششم أبيششه وعم

ويسقط بقي مإا أو المال مإنهم فأكثر الواحد وانفرادا) فيأخذ
مإششا ومإششر الشششقيق بني يسقط وهو للب العم الشقيق العم

العمششام يحجبششون الجهششتين مإششن الخششوة بنششي أن مإنششه يعلششم
العششم بنششو فيحجششب لب أو العششم) لبششوين بنششي قيششاس (وكذا

النسششب) (عصششبة بششاقي (وساششائر) أي لب العششم بني الشقيق
مإنهششم ابششن فكششل وهكششذا العششم بنششي وبنششي الخوة بني كبني
العصششبة الخششوات وبنششو عصششبة العمام بني بعد وليس كأبيه

بنفسششه العصششبة فششي الكلم لن عليششه، يرد ول مإثلهن ليسوا
ينششدفع النسششب عصششبة بقششوله خرجششوا أولدهششن أن يتأمإل بل

ومإع وبغيره والعصبة) بنفسه(> 409أصأله. <ص:  مإن اليراد
ليششس (مإن والنثى والذكر والمتعدد الواحد يشمل وهو غيره

المجمع (مإن التعصيب جهة مإن تآعصيبه مإقدر) حالة ساهم له
الرحام ذوو بعده وبما الفرض ذو بمقدر تآوريثهم) خرج على
بششل خلف وفيششه عصششبة يسميهم ل ورثهم مإن أن على بناء

فششرض ذوي إلششى ينقسششمون التنزيششل أهششل مإششذهب علششى
إلششى تآعصششيبه حالششة قولنششا بمراعاة الحد في ودخل وعصبات

وابششن والجششد والب البنششت مإع والخت البن مإع البنت آخره
في ليس للفرض أخذهم فإن زوج أو لم أخ هو الذي العم
للثلثششة الحششد شمول مإن قررتآه مإا ينافي ول التعصيب حالة

وهششو وبغيششره بنفسششه أو بنفسششه بالعاصأششب يختششص مإا تآفريعه
فرض، ذو مإعه يكن لم إذا كله المال) المخلف (فيرث قوله



أن علششى ساششبق مإششا بعششض التفريع في يلحظون ل قد لنهم
ينتظم لم إذا المال كل حدتآه على مإنهما كل يرث الخرين

الفششروض أبقششت فمششا السششابق للخششبر وذلششك المششال بيت أمإر
الفششرض الفششروض) أو بعششد فضششل مإششا (أو ذكششر رجششل فلولى

> 410<ص:  الثلثة النواع يعم وهذا

(بالولء الرث فصل) في(      بنسب له عصبة ل مإن. 
وعتقششه رق حربي عتيق فخرج عليه ولؤه مإعتق) اساتقر وله

الفاضششل (أو (فمششاله) كلششه النص على يرثه الذي فإنه مإسلم
أنششه ساششيذكره مإمششا (لششه) وساششيعلم الفششرض الفششروض) أو عششن

(أو كششان) المعتششق (رجل إليششه مإنتسششب كششل بششالعتيق يلحششق
أعتششق} وللجمششاع لمششن الششولء {إنمششا الصحيح امإرأة) للحديث

(ف) الرث بصفة أو مإطلقا المعتق يوجد يكن) أي لم (فإن
ل بأنفسششهم المتعصششبين (بنسشب المعتششق (لعصششبته) أي المال

الششولء لن غيرهششا، مإششع (وأختششه) العصششبة بغيرها لبنته) العصبة
تآششرث لشم النسششب تآراخششى وإذا المتراخي النسب مإن أضعف
رد مإششر بما يكن تآفسيري مإن وعلم والعم الخ كبنت النثى

أن فششي صأريح كلمإه أن مإن عليه وغيره البلقيني أورده مإا
وليس مإوتآه بعد بل المعتق حياة في للعصبة يثبت ل الولء
مإسششلما كشان لششو حششتى حيششاتآه فششي لهشم ثششابت هو بل كذلك

مإشع ورثشوه نصشارى أولد ولمعتقشه مإشات ثشم نصشرانيا وأعتق
عنششد النسب) فيقششدم في (كترتآيبهم (وتآرتآيبهم) هنا أبيهم حياة
فششأب فششالقرب القششرب ساششفل وإن فششابنه ابن المعتق مإوت
(لكششن مإششر كمششا الحواشششي > فبقية411<ص:  عل وإن فجد

أخيششه) كششذلك (وابششن لب أو المعتششق) لبششوين أخششا أن الظهر
الخ يشششاركا الجششد النسششب وفششي جششده) هنششا علششى (يقششدمإان
يشششبه الخ تآعصششيب فلن الول فششي أمإششا الخ ابششن ويسششقط
وكششان البششوة علششى مإقدمإة وهي بالبنوة لدلئه البن تآعصيب
الجمششاع عنششه صأششد لكششن كششذلك النسششب في أنه ذلك قياس

سافل وإن البن ابن يقدم كما البنوة فلقوة الثانية في وأمإا
جششده وأبششي ابنششه أو المعتق عم في ذلك ويجري الب على

وقششد جششد مإششع اجتمع عم كل وفي عمه ابن أو عمه فيقدم
الروضششة فششي وضششم الجششد ذلششك دون بششأب العششم ذلششك أدلى
يقدم فإنه لم أخ أحدهما عم ابنا للمعتق كان إذا مإا لتينك
لنششه الم، أخوة فرض بعد يبقى فيما يستويان النسب وفي
لهششا فششرض ل وهنششا للتقويششة تآصششلح لششم فرضششها أخششذ لمششا



المعتششق، فلمعتق عصبة له يكن لم (فإن للترجيح فتمحضت
فشي السشابق كشالترتآيب (كشذلك) أي النسشب عصشبته) مإشن ثم

لعصششبته ثششم المعتق مإعتق فلمعتق فقدوا فإن المعتق عصبة
مإعتقهشا) إل بششولء امإشرأة تآششرث ول (المشال. لشبيت ثم وهكذا،

إذا ابنهششا أو أبوهششا المتن اعترض لمن خلفا ومإنه التاء بفتح
كششونه عششن تآخرجششه ل عليهششا عتقه وقهرية قهرا فعتق مإلكته

وهششو له قولها بمنزلة شرائه لنحو قبولها لن شرعا، مإعتقها
وإن ابنششه بنسششب) كششابن إليششه مإنتميششا (أو حر أنت مإلكها في

على النعمة لن وهكذا، عتيقه وعتيق ولء) كعتيقه (أو سافل
وعتششق أباهششا امإششرأة اشششترت فلششو فروعششه علششى نعمة الصأل
مإثل، ابششن وعششن عنها الب فمات وأعتقه عبدا هو ثم عليها،

مإششن مإعتششق عصبة لنه دونها، للبن فميراثه عنهما عتيقه ثم
أخطششأ قيل مإقدمإة والولى مإعتق مإعتقة وهي بنفسه النسب

 قدمإوها حيث المتفقهة غير قاض أربعمائة هذه في

جد) (اجتمع إذا. الخوة مإع الجد أحكام في )فصل(     
مإنتشششر خلف لب) ففيه أو لبوين وأخوات (وإخوة عل وإن
فيششه الكلم عششدوا ثششم ومإن عليهم الله رضوان الصحابة بين

على أجرؤكم عنهما الله رضي وعلي عمر قال حتى خطيرا
أن ساششره مإششن علششي وقششال النششار علششى أجرؤكششم الجد قسم

بيششن فليقششض وجهششه > بحششر412<ص:  جهنششم جراثيم يقتحم
مإششن شششئتم عمششا ساششلوني مإسششعود ابششن وقششال والخششوة الجد

بيششاه. ول اللششه حيششاه ل الجششد عششن تآسششألوني ول عضششلكم
كثير قال ثم يسقطونه، ل أنهم على أجمعوا أنهم والحاصأل

إليششه وذهششب كششالب يحجبهششم أنه التابعين وأكثر الصحابة مإن
الثلثششة الئمششة وقششال أصأششحابنا مإششن جمششع واختششاره حنيفة أبو

حاصأششله فيششه تآفصششيل علششى يقاسامهم إنه الصحابة مإن ككثير
فلششه فششرض ذو مإعهششم يكششن لششم (فإن مإعهم اجتمع مإتى أنه

فيششه اجتمششع لنششه كشأخ)، ومإقاساششمتهم المششال ثلششث مإن الكثر
يأخذ الم مإع أنه الثلث خصوص ووجه وتآعصيب، فرض جهتا

ل أن فششوجب السششدس عششن ينقصششونها ل والخششوة مإثليهششا
الدلء فشي مإعهشم مإسشتو أنه ضعفه. والمقاسامة عن ينقصوه
حششظ مإثششل لهششم) للششذكر فالبششاقي الثلششث أخششذ (فششإن بششالب

أو وأخششتين أخا أو أخوين لكونهم مإثليه كانوا إن ثم النثيين،
الثلششث بششأنه مإششأخوذه على يحكم قيل ثم اساتويا أخوات أربع

نششص ظاهر عن الرفعة ابن ونقله الهائم ابن وصأححه فرضا



لقششوتآه أولى كان بالفرض الخذ أمإكن مإهما أنه ووجهه الم،
كلم ظششاهر وهششو تآعصششيب هششو بششل وقيششل صأششاحبه، وتآقششديم
كلم تآضمن وقد قال الزركشي واعتمده الله رحمه الرافعي

انتهششى عليشه أصأحابنا جمهور أن بعضهم عن نقل الرفعة ابن
صأريح الخوة مإع للجد يفرض وقد السابق، المتن قول لكن
لخذت بالفرض أخذ لو الله رحمه السبكي وقول الول في

بششالفرض الثلششثين الثالثششة الصششورة فششي فششأكثر الربع الخوات
يجششاب فرض ذو ثم كان إذا لهن ولفرض لهن تآعصيبه لعدم
جهششة مإششن فيششه لمششا نظششرا بششالفرض أخششذه تآغليششب بششأن عنششه

ع يقتضشي ل فيهشا عليشه المنصشوص كالم الولدة النظشر قط
فششي يششأتآي مإششا نظيششر للخششوات التعصششيب جهششة مإن فيه عما

أو الفششرض بعششد بجششزء أوصأششى لو مإا عليهما وينبني الكدرية
أو أخششوات ثلث أو أختين أو أخا أو أختا لكونهم مإثليه دون
عششدا فيما مإثليه. وذلك فوق أو له خير فالمقاسامة وأختا أخا

فرض (ذو كان) مإعهم (وإن له خير فالثلث المذكورة المإثلة
وثلشث (التركشة ساششدس) جميششع مإششن (الكشثر الفشرض فله) بعد

عنششه ينقصششونه ل الولد أن السدس والمقاسامة) وجه الباقي
ثلث أخذ الفرض ذو فقد لو أنه الباقي وثلث أولى فالخوة
وذوات الخ مإنزلششة تآنزيلششه مإششن مإششر مإششا والمقاساششمة المششال
فالسششدس زوج زوجششة جششدة أم ابن بنت بنت مإعهم الفرض

وثلششث وأخ وجششد وبنششتين زوجششة > فششي413<ص:  لششه خيششر
جششدة فششي والمقاساششمة إخششوة وخمسششة وجد جدة في الباقي

(كبنششتين الفروض أصأحاب شيء) بعد يبقى ل وقد (وأخ. وجد
مإشن هششي العششول) إذ في ويزاد سادس له فيفرض وزوج وأم
عشششر خمسششة إلششى له فيزاد عشر لثلثة وعالت عشر اثني
ويعششال) إذ لششه فيفششرض وزوج كبنتين سادس دون يبقى (وقد
فتعششال آخششر عليششه لششه يزاد واحد يفضل عشر اثني مإن هي

ساششتة وأم) أصأششلها كبنششتين ساششدس يبقششى (وقششد عشششر بثلثششة
(فششي الخوة) والخوات وتآسقط الجد به (فيفوز واحد يفضل

شششيء، الفششروض بعششد يبششق ولششم عصبة لنهم الحوال)، هذه
الجششد (فحكششم ولب لبششوين وأخوات إخوة الجد مإع كان ولو
وخيششر فششرض صأششاحب ل حيششث المإريششن خيششر ساششبق) مإششن مإا

الصششنفين أحششد إل مإعه يكن لم لو كما فرض ذي مإع الثلثة
.بششالواو وهنششا بششأو ثششم عطششف ثششم ومإن الفصل أول المذكور

القسشششمة) أي فشششي الب أولد عليشششه البشششوين أولد ويعشششد(
حصششته أخششذ (فششإذا لششه خيششرا كششانت إذا فيها مإعهم يدخلونهم



أو أنششثى مإعششه أكثر أو ذكر) واحد البوين أولد في كان فإن
بنششت أو بنت مإعها أنثى أو وحده ذكرا الشقيق كان أو أكثر
(لهششم) للششذكر بأقسششامإها الولششى (فالبششاقي) فششي لب وأخ ابن
تآعصششيبا أي لها الثالثة وفي له الثانية وفي النثيين حظ مإثل
الب) كمششا أولد (وساششقط الغيششر مإع عصبة مإعها أنها مإر لما

للشششقيق والبششاقي الثلششث للجششد لب وأخ وشششقيق جششد فششي
عششن الم يحجبششان كمششا وارث غيششر أحششدهما أن مإششع وحجبششاه

مإششع ولداها مإعه يحجبها وكما كهي ولدة له أن بجامإع الثلث
يحجبهششم والب السششدس إلششى يردونهششا أنهم وكما به حجبهما

مإششع لم أخ اجتماع تآقرر مإا وفارق الم مإن نقص مإا ويأخذ
يفششوز ل أنششه مإششع لششه الحششاجب هششو الجششد فششإن وشششقيق جششد

أخ عششن أخ ينششوب أن فجششاز واحششدة جهة الخوة بأن بحصته
الب ولششد وأيضششا والخششوة الجششدودة > كششذلك414<ص:  ول

لعشده فكششان يأتآي كما يأخذ قد بل أبدا مإحروم غير المعدود
(وإل) يكششن لعششده وجششه فل أبدا بالجد مإحروم لم والخ وجه
النصششف) أي إلى الواحدة (فتأخذ إناثا تآمحضوا بل ذكر فيهم

مإششن وتآصششح خمسششة مإن لب وأخ وشقيقة كجد تآارة النصف
فرضششا أي خمسششة النصششف وللشششقيقة أربعششة للجششد عشششرة
وأم وزوجششة كجششد أخششرى ودونششه الب مإششن للخ واحد يفضل

النصششف، دون وهششو الفاضششل هنششا للشقيقة لب وأخ وشقيقة
الثلششثين) أي إلششى فصششاعدا (الثنتششان (و) تآأخششذ وعشر ربع لنه

شششيء ول ساششتة مإششن لب وأخ وشششقيقتين كجششد تآارة الثلثين
خمسششة مإششن لب وأخششت وشقيقتين كجد أخرى ودونهما للخ

إلششى الواحدة زيادة وعدم الثلثين دون وهي ثلثة للشقيقتين
وإل تآعصششيب ذلششك أن على يدل الثلثين إلى والثنتين النصف

يأخششذ لششم وإن بششالغير تآعصششيب هششذا أن وظششاهر وأعيششل زيششد
(ول والخششوة الجششدودة جهششة اختلف هششو لعارض لنه مإثليها،
الثلششث مإن أقل يأخذ ل الجد لن شيء)، الثلثين عن يفضل
مإششر الب) كما لولد (فيكون النصف) شيء عن يفضل (وقد
لب.  وأخ وشقيقة جد في

تآعششال مإعششه) ول لهششن يفششرض فل كششأخ أخششوات مإششع والجششد(
لنششه مإششر، كما وتآعال له يفرض فقد هو وأمإا بينهن المسألة
> (إل415<ص:  الضششرورة عنششد إليششه فرجششع فششرض صأششاحب

الملششك عبششد عنهششا ساأله الذي لكدر نسبة الكدرية) قيل في
أو الميتششة زوج أو مإسششعود ابششن على ألقاها للذي أو فأخطأ
علشى كشدر زيشدا لن وقيشل، الميتشة، وهشي لكشدرة أو بلشدها



وقيشل، مإنهشا، بعضشه اساشترجاعه ثشم النصف، بإعطائها الخت
الجششد مإششع للخششوات يفششرض ل فششإنه مإذهبه عليه كدرت لنها
أقششوال لتكششدر وقيششل وأعششال، فيهششا فششرض وقششد يعيششل، ول

لب أو لبششوين وأخششت وجششد وأم زوج (وهششي فيهششا الصششحابة
ل نصششف) إذ وللخت سادس وللجد ثلث وللم نصف فللزوج
حقششه نقششص عصششبها لششو الجششد لن مإعصششب، ول لهششا مإسقط

يقسششم (ثششم تآسششعة إلششى ساششتة مإششن بنصفها (فتعول) المسألة
الثلثششان) ل لششه (أثلثششا أربعششة نصششيبيهما) وهمششا والخششت الجششد

وللم تآسششعة للششزوج تآسششعة في ثلثة فتضرب عليهما ينقسم
لتعششذر بينهما الثلثان وقسم أربعة وللخت ثمانية وللجد ساتة

لهششا ففششرض والخوة الجد صأور ساائر في كما عليه تآفضيلها
القاضششي قال للجانبين رعاية بالتعصيب بينهما وقسم بالرحم
تآسششاويها ل أخششرى أخت مإعها يكن لم إذا لها الفرض ومإحل

كششثيرا فيهششا يغلششط مإمششا وهششذه تآششزد ولم السدس أخذت وإل
الثلششث عششن الم حجششب الخششتين تآعدد بأن ذلك ويوجه انتهى
ل وقششوله عليششه أختهششا لعششدها للشششقيقة فتعيششن سادس فبقي

كششان لو إذ وحدها السدس أخذها في إل بقيد ليس تآساويها
السدس وأخذتآا الم حجبت مإثلها شقيقة مإعها

مإسلم يتوارث ل. (مإعها ومإا الرث مإوانع فصل) في(     
المسلم يرث {ل عليه المتفق للحديث وغيره وكافر) بنسب

وفششارق الثششاني علششى المسششلم} وللجمششاع الكششافر ول الكششافر
هنششا مإششا مإبنششى > بأن416<ص:  للكافرة المسلم نكاحا جواز
نششوع فمششن النكششاحا وأمإا بوجه بينهما مإوالة ول الموالة على

النصراني المسلم يرث {ل وصأححه الحاكم وخبر الساتخدام
للسششيد يششده فششي مإششا بأن أمإته} مإؤول أو عبده يكون أن إل

ساششماه لنششه العششتيق، مإششن الحقيقششي الرث ل الحياة في كما
التفاعششل نفششي بششأن المتششن واعششترض أعلششى أنششه علششى عبششده

مإنهمششا كششل نفششي يسششتلزم ل الطرفيششن أحششد بانتفششاء الصادق
شششهرة علششى ذلك في عول بأنه ويرد أصأله في به المصرحا

كششثيرا يششأتآي التفاعششل أن على اليهام بذلك يبال فلم الحكم
كششافر مإششات لششو أنششه يششوهم وبأنه اللص كعاقبت الفعل لصأل

لنه ولدها، يرث لم ولدت ثم أسالمت، ثم حامإل زوجة عن
فششي بالتآحششاد العششبرة لن مإحلشه، فشي وليشس لها تآبعا مإسلم
هنششا والساششلم حينئششذ بكفششره مإحكوم وهو الموت حالة الدين
بششان لنششه جمششادا، كششونه مإششع ورث وإنمششا بعششده طششرأ إنمششا



ثششم ومإششن بششالقوة فيه مإوجودة كانت أنها للحيوانية بصيرورتآه
مإششا الجمششاد بششأن واعتراضششه النطفة وهو يملك جماد لنا قيل

ان ول بحيوان ليس وإل حيشوان مإشن خشرج ول أي حيوانشا ك
بعششض فششي للجمششاد تآفسششير هششذا بششأن يششرد العتراض يتم لم

ل مإششن وهششو يششرث) زنششديق ول(يششرد.  فل مإطلقششا ل البششواب
ل لنششه أسالم، وإن بحال الموت (مإرتآد) حال ول بدين يتدين

إذا إرثششه الرفعششة ابششن وبحث لهداره أحد وبين بينه مإناصأرة
مإاله بل يورث) بحال (ول السبكي قاله للجماع خارق أسالم
ارتآششد والششردة السالم في اكتسبه مإا ساواء المال لبيت فيء
لششول وارثششه أن الجششراحا فششي وساششيأتآي مإرضششه أو صأششحته في

وإن الكششافر الكششافر ويششرث. (طرفششه قششود يسششتوفي الششردة
كالملششة البطلن فششي الكفششر مإلل جميع لن مإلتهما)، اختلفت
الضشلل} ونقشل إل الحشق بعشد {فمشاذا تآعشالى قشال الواحشدة
فششي الحربييششن أن الصأششحاب عششن مإسلم شرحا في المصنف

مإششن اليهششودي إرث وتآصوير ساهو يتوارثان ل مإتحاربين بلدين
يقشر ل لملشة مإلشة مإشن المنتقشل أن مإشع وعكسشه النصشراني

أبششويه أحششد فيمششن النسششب وكششذا والنكششاحا الششولء فششي ظششاهر
وكششذا البلششوغ بعششد بينهمششا يخيششر فششإنه نصششراني والخر يهودي
النصششرانية اختيششار ولبعضششهم اليهوديششة اختيششار فلبعضهم أولده
أو مإعاهششد وذمإي) أو حربي بين تآوارث ل أنه المشهور (لكن

ويتششوارث بينهمششا الموالة لنتفاء > ببلدنا417<ص:  مإستأمإن
ول(وحربششي.  ببلدهششم هششؤلء وأحششد ومإسششتأمإن ومإعاهششد ذمإششي
مإلكششه ورث لششو ولنششه إجماعششا قششل رق) وإن فيششه مإششن يرث

ثششم بششإرثه، يقولششوا لششم وإنمششا الميششت عششن أجنبي وهو السيد
وصأية لنحو قنه قبول في قالوه كما بالملك له سايده تآلقي

فإيقاعهششا للسششيد تآصششح اختياريششة عقششود هششذه لن له، هبة أو
يششرث الحششر أن المتششن وأفهم الرث كذلك ول له إيقاع لقنه
(والجديششد ثم فيه مإا وسايأتآي بالوصأية مإنافعه اساتغرقت وإن
لنششه الحششر، ببعضششه مإلكششه مإا يورث) جميع حر بعضه مإن أن
ل الرقيششق أن بأصأششله مإششا هششذا وأفهم كالحر عليه الملك تآام

ثششم عليششه، جنششي إن أمإان له كافر هي صأورة في إل يورث
الديششة فقدر قنا بالسراية ومإات واساترق فسبي المإان نقض

السششابقة للحريششة نظششرا أخششذوها إنمششا بششأنهم ويجششاب لششوارثه
إل اساششتثناء ل الحقيقششة ففششي الششرق قبششل جنايتهششا لساششتقرار

ول) يششرث. (قششن وهششو أحششرارا المششوت حالششة لكششونهم بششالنظر
بششه يحكششم كالقاضششي عليششه وجششب وإن كششان وجه (قاتآل) بأي



مإششورثه بهششا فوقششع بششداره بئششرا حفششر كششأن شششيئا مإقتششوله مإن
نعششم ضششعف مإن تآخل لم وإن بعضا بعضها يقوي فيه لخبار

شيء مإقتوله مإن للقاتآل ليس بعضها في البر عبد ابن قال
وتآطششابقت قيششل العمششد في عليه وأجمعوا بالتآفاق صأحيح إنه

قتلششه الورثششة لساششتعجل ورث لششو ولنششه السششابقة الملل عليه
مإطلقا إرثه مإنع المصلحة فاقتضت العالم خراب إلى فيؤدي
كششونه ينششافي فل السششبب باعتبار أي الساتعجال لمظنة نظرا
بقتلششه المفششتي ويرث السنة أهل مإذهب هو كما بأجله مإات

قتلششه لن الوجششه، على به مإوضوع خبر > وراوي418<ص: 
بمعيششن يختششص ل عنهما صأدر مإا لن بوجه، إليهما ينسب ل

يضششمن لششم إن (وقيششل الحششاكم حكششم بخلف بششه يقصد حتى
أنيط ينضبط لم إذا المعنى أن ويرده بحق قتل لنه ورث)،
كالمشقة غالبا مإنضبط عليه مإشتمل مإنه أعم بوصأف الحكم

كشاد قيششل مإششا ينشدفع وبشه هنششا الساشتعجال وقصد السفر في
قششال المسششألة هششذه فششي مإحضششا ظاهريششا يكون أن الشافعي
القاتآششل فيششه ليششدخل أولششه بضششم ويضمن الله رحمه المصنف

أن ضششعيف علششى مإبنششي بششأنه ورد تآضششمنه العاقلششة فإن خطأ
يجرحششه، كششأن قششاتآله المقتول يرث وقد ابتداء، تآلزمإهم الدية

آخششر مإر كما الحكمي الدور الموانع ومإن قبله هو يموت ثم
نحششن وساششلم عليه الله صألى {قال نبيا الميت وكون القرار
عيسششى مإششوت عنششد لششذلك نششورث} ويحتششاج ل النبيششاء مإعاشر

النبياء.  ساائر وعلى وعليه نبينا على وسالم الله صألى
ذكر مإا تآقييد وغيرهما الشيخين كلم في وقع تآنبيهات) مإنها(

يرثه بملكه حفرها ببئر مإورثه قتل فمن بالعدوان الحفر في
عليششه وقششع حششائط وبنششاء الميششزاب ونصششب الحجر وضع وكذا
ابششن إليششه وساششبقه المششاوردي بششذلك صأششرحا ومإمششن ذلك وغير

اللششه رحمهششم وصأششاحبيه حنيفششة أبي عن نقل لما فإنه ساريج
بمششاء تآطهششر أو ظلششة أو مإيزابششا أو كنيفا أخرج لو أنه تآعالى

مإثل فبششالت فيششه دابششة أوقششف أو الطريششق فششي مإاء صأب أو
قيششاس علششى مإخششرج كله وهذا قال ورثه مإورثه بذلك فمات
شششيء كششل أن مإعنييششن: أحششدهما علششى الشششافعي المإام قول
لششه ليششس ومإمششا إرثششه يمنششع لم فعله له مإما ذلك مإن فعله

كالسششائق حفظششه عليششه كششان أو فيششه مإتعششديا كششان أو فعلششه
وظششاهر عقبششه قششال هششذا الذرعي نقل ولما يرثه لم والقائد

أو عليششه مإضششمون مإهلششك كل أن المذهب أن الصأحاب كلم
أيضششا وقششال الرث يمنششع الششديات فششي ذكششر بما عاقلته على



ه وغيشره العشدوان الحفشر بيشن التفصشيل مإن مإر مإا عقب إن
ولششم الصواب إنه فقال الزركشي وتآبعه الصواب أو الصحيح
فششرق ل أنششه المششذهب مإشششهور الصأحاب بعض لقول ينظروا

حفششر مإششن أن خلف ل الجششواهر فششي وتآبعششه المطلششب لقول
مإششن تآفريششط ول قريبششه بششه فمات حجرا وضع أو بملكه بئرا

ل لنششه حششائطه، عليششه وقششع إذا وكذا. يرثه أنه الملك صأاحب
ل أنه ذكر مإا ومإنها انتهى حكما ول اساما القتل إليه ينسب

بششه صأششرحوا مإششا هششو والشششرط والسششبب المباشششرة بين فرق
لشششتباه مإثل الولين على اقتصرا وإن فإنهما الشيخان حتى

كمششن السششبب أو فقششال كششالحفر الشرط صأور ببعض السبب
الحفششر صأششور فششي تآقششرر مإمششا يؤخششذ ومإنهششا عدوانا بئرا حفر

مإششن الششديات فششي ذكششروه مإششا > كششل419<ص:  مإششن ونحششوه
بيششن فششرق ل قششولهم أن وغيششره العششدوان بيششن التفصششيل
الشششرط دون والسششبب المباشرة في مإحله وغيره المضمون

فيششه دخششل لششه والسششبب للقتل مإحصلة المباشرة بأن ويفرق
بخلف وغيششره المضششمون بيششن فيهمششا الحششال يفششترق فلششم

التلششف حصششل مإششا هششو إذ يششؤثر ول يحصششله ل فششإنه الشششرط
اششتراط إلششى احتيشج إليشه القتشل إضشافة فلبعششد بشه ل عنده

فقتلششه أمإسششكه الرويششاني بحر في وقع مإا ومإنها فيه التعدي
عليششه وجششرى الضششامإن لنششه القاتآششل، ل الممسششك ورثششه آخششر

بخلفششه الفرضششيين مإتششأخري بعششض جزم لكن وغيره القمولي
بششأن الول ويششوجه غيششره أو للجلد الممسششك يششرث ل فقششال

فششي تآقششرر بششه. وقششد صأششرحوا كمششا ساششبب ل شششرط المإساكا
رعايششة وقضششية لضششعفه فششاعله تآعششدي مإششن بد ل أنه الشرط
مإششع الممسششك فششي كمششا غيششره يقطعه ل أن اشتراط ضعفه
لضششمحلل وحششده بالمباشششر المإر وأنيط إليه ينظر لم الحاز
ول التزكيششة شششهود يششرث ل ومإنها فعله جنب في ذلك فعل

ه شهدوا ساواء الحصان اقتضشاه كمشا بعشده أو الزنشا قبشل ب
عنششد الغششرم فششي المنقششول وهششو الزركشششي قششال إطلقهششم
هم رجعوا لو الرجم بعد بأنهم هنا مإا اساتشكل ثم الرجوع،
علششى يششدل وهششذا الحصششان ل الزنا شهود غرم الزنا وشهود

لهشا أن هنشا مإشا فينشافي القتشل فشي لششهادتآهما تآشأثير ل أنه
مإجشرد هنشا هشو إذ مإختلشف الملحشظ بشأن يفشرق وقشد تآشأثيرا
ولششو وجششب، أو جششاز وإن غيششره مإششع ولو الوقت، في وجوده

هنششا تآوساعوا لنهم ثم، كذلك، ول للباب حسما به يضمن لم
بعششد القتل أن فيه وأثر الضمان في بنظيره يتوساعوا لم مإا



صأرحوا ومإنها فتأمإله غير ل الزنا لشهود يضاف إنما الرجوع
مإوتآهششا في السبب بالولدة الميتة أن مإسائل في الرهن في

بشالولدة فمشاتآت الراهشن أحبلهشا لشو قولهم ذلك فمن الوطء
مإششا بخلف هلكهششا فششي السبب هو وطأها لن قيمتها، ضمن

لن بإحباله، فماتآت عليها يستولي أن غير مإن بأمإة زنى لو
إليششه. الششوطء نسششبة انقطع عنه الولد نسبة قطع لما الشرع
وطئششه مإششن ليس الموت أن لحتمال الراهن يضمن ل وقيل

مإن هلكها لتولد خلف بل زوجته يضمن ول آخر لعارض بل
فششي السششلم عبششد ابششن ونششازع وطششؤه هششو عليهششا مإسششتحق
لششم إذا بمششا تآقييششده يتعيششن بأنه الزاني في المذكور إطلقهم

إفضششاء لن يضششمن، أن فينبغششي وإل مإنششه الولششد أن يعلششم
السششبب كششون بيششن يختلششف ل والفششوات التآلف إلششى الششوطء

ل الششزوج أن فششي صأششريح تآرى كما كله وهذا حرامإا أو حلل
أن علمششت لمششا بششالولدة فمششاتآت أحبلهششا الششتي زوجتششه يششرث

الحبششال بواساششطة الهلكا فششي ساششبب فعلششه هششو الذي الوطء
لحتمششال نظششر ول المششوت عنهششا الناشئ الولدة عنه الناشئ

لقششائله النظششر عن أعرضوا أنهم علمت لما آخر مإهلك طرو
أن لحتمال الراهن يضمن ل وقيل بقولهم، عنه عبروا حيث

قششال أنششه المتششأخرين بعششض عششن رأيت ثم آخره إلى الموت
فل بششالوطء القتششل يقصششد ل أحدا بأن وعلله يرث أن ينبغي

فعلششه هششو الششذي بششالوطء تآمششت لم وبأنها قاتآل فاعله يسمى
بعيششد مإجششاز فهو عنه الناشئ الحبل عن الناشئة بالولدة بل
المعنششى فششي ول اللفششظ فششي يششدخل فلم الثالثة المرتآبة في

الول أمإششا بحثششه مإششا لششه ينتششج ل تآعليليششه كل بأن خبير وأنت
في دخل له يكون أن بل قاتآل تآسميته يشترطوا لم فلنهم
كذلك الوطء أن شك ول شرط أو سابب أو بمباشرة القتل

وبششأن قششاتآل يسششمى بأنه مإصرحا الرهن في الذي كلمإهم بل
مإهلششك. طششرو لحتمششال نظششر غيششر مإششن للهلكا يفضي الوطء

المزنششي يضششمن فلششم للزانششي الولد نسبة قطع الشارع وبأن
فششرق ل بششأنه مإصششرحون فلنهم الثاني > وأمإا420<ص:  بها
والبعيششد القريششب الششداخل بيششن القتل في دخل مإاله مإنع في

بعششد فتأمإششل الزانششي المششورث بإحصششان الشاهد مإزكي كتزكية
بحثششه بششه وجششه مإا جميع فبطل الرث مإنعه مإع المدخل هذا

أنششه الرهششن فششي عنهششم تآقدم مإا ذكر بعد بذكره أفاده الذي
قررتآششه، مإششا لششه مإخششالفته ووجه للمنقول، مإخالف بحثه أعني
جششزم بششه جاذمإششا يششرث الششزوج بششأن الزركشششي صأششرحا لكششن



يتضششح والذي دقة قواعدهم على جريه ففي وحينئذ المذهب
بششاب مإششن الششوطء أن شششك ل يقششال أن عليهششا جريششه بششه

ينسششب ول قتششل بهششا يقصششد ل أن شأنها مإن وهي التمتعات
علششى حجششر الراهششن لكششون الرهششن فششي خششالفوه وإنمششا إليهششا
مإنششع المرتآهن لحق الحتياط فاقتضى المرهونة في به نفسه

طة إليشه التفشويت ونسشبة لحرمإتشه الشوطء مإشن الراهن بواسا
فششي تآقششرر فقششد هنششا وأمإششا البششدل ليغششرم إليششه الولششد نسششبة

إليه وينسب التفويت به يقصد مإا جنس مإن أنه مإع الشرط
فمششا إليششه القتششل إضافة لبعد به التعدي مإن بد ل أنه القتل

الشششرط إذ فأولى يمنع ل هذا كان فإذا يمنع ل به تآعدي ل
الوطء.  كذلك ول يقصد مإا جنس مإن

حجة ول مإجهول تآنازعا فلو النسب في والشك اللعان ومإنها
أو ولششد إرث كششل تآركششة مإن البيان إلى وقف قبله مإاتآا فإن

وطئششت عمششن وساششئلت أب إرث تآركتششه مإششن وقششف عكسششه
وواطششئ الششزوج مإششن كششونه يمكششن أي بولششد فششأتآت بشششبهة
لحششوقه قبششل فمششات واحششد طهششر فششي وطئاهششا وقششد الشبهة،
أو السششدس تآششرث فهششل غيرها مإن ولدان ولحدهما بأحدهما

السششدس، تآأخذ بأنها المذكور كلمإهم مإن أخذا فأجبت الثلث
بينهششا الخششر السششدس ويوقششف تآقششدير كل على تآستحقه لنها
احتمال مإع مإستحقه في للشك البيان إلى الورثة بقية وبين

رأيششت ثم له، لخذها يقينا مإقتضي فل لغيرها أو لها ظهوره
انتهششى السششدس أصأششحهما وقششال وجهيششن فيهششا حكششى شششارحا

فششي شششك لششو الله رحمه المصنف قول مإن ذلك أخذ وكأنه
المششتيقن لنششه السششدس، أو الثلششث للم فهششل أخششوين وجششود
السششدس لوقششف يتعرضششوا ه. ولششم ا الثششاني أرجحهمششا وجهان
عنششد الششوارث حياة تآحقق وعدم ذكرتآه كما مإنه بد ول الخر
أو بغششرق مإتوارثششان مإششات (ولو قال، ثم ومإن المورث مإوت

جهششل أو مإعششا غربششة فششي (أو كحريششق نحوهمششا هششدم) أو
ول أي السششابق عين يعلم ول سابق يعلم أن أسابقهما) ومإنه

تآششأتآي لششه نظششائر مإن أخذا يظهر فيما وقف وإل بيانه يرجى
التششوارث يجعلششوا لم فإنهم عليه الصحابة يتوارثا) لجماع (لم
فيمششن إل والحششرة وصأششفين الجمششل يششوم فششي قتششل مإششن بين

لشو ورثتشه) إذ (لبشاقي كشل) مإنهمشا (ومإشال مإشوتآه تآشأخر علموا
ولششو الخطششأ، تآيقنا الخر مإن كل أو تآحكما كان أحدهما ورثنا
التوارث ونفيه الصلح أو للبيان وقف نسي ثم السابق، علم

فششي امإتنششاعه إيهششام عليششه يششرد فل والغلششب الحكششم باعتبششار



الخششر مإن يرث قد أحدهما أن ول المإر > نفس421<ص: 
فيششه الموانششع تآلششك مإن وكثير أخيها وابن كالعمة عكسه دون
الوجششودي الوصأششف وهششو عليششه المششانع حششد صأدق لعدم تآجوز

إمإششا الرث فانتفششاء الحكششم نقيششض المعرف المنضبط الظاهر
السبب.  أو الشرط لنتفاء

بينششة تآقوم حتى مإاله تآركا خبره وانقطع فقد أو أسار ومإن(
ب ولدتآشه مإدة) مإن تآمضي أو بموتآه الظشن) وفشي علشى (يغل
وتآشششديد الفوقيششة بضم إمإا ويغلب على إساقاط النسخ بعض
أي مإحششذوف فششالرابط اللم وتآخفيششف التحتيششة بفتششح أو اللم

قريبشا يصشير بحيشث لشه تآقويتهشا الظشن تآغليبها ومإعنى بسببها
فوقهششا) ول يعيششش ل (أنششه الظششن أصأششل يكفي فل العلم مإن

القاضششي (فيجتهششد الصششحيح علششى > بشششيء422<ص:  تآتقدر
بيقيششن إل يششورث فل الحيششاة بقاء الصأل لن بموتآه)، ويحكم

المششدة إلششى اساششتند إن لنششه الحكم، ومإنه مإنزلته نزل مإا أو
مإنزلششة مإنششزل فهششو مإدة تآمض لم وإن العلم إلى أو فواضح

(ويعطششى بمششوتآه الحكششم (ثم) بعد اليقين مإنزلة المنزلة البينة
فشراغ إلششى حيششا يسشتمر الحكشم) بشأن وقششت يرثشه مإشن مإشاله

البسششيط وكلم يرثششه لششم مإعششه أو قبلششه مإششات فمششن الحكششم
أو البينة قيدتآه فإن أطلق إن هذا مإؤول ذلك خلف الموهم

ومإششن الزمإششن ذلششك اعتششبر ساششابق بزمإششن حكمه في هو قيده
إل بمششوتآه الحكم الحاكم قسمة تآتضمن ول حينئذ وارثه كان
ليس الحاكم تآصرف أن الصأح لن إليه، رفع بعد وقعت إن

فصششلها مإنششه وطلب إليه رفعت قضية في كان إذا إل بحكم
بششد ل بششل وحدها المدة مإضي يكفي ل أنه تآقرر مإما ويعلم

لقششولهم إليششه مإعهششا يحتششاج ل بعضششهم وقول الحكم مإن مإعه
ول فطرتآششه تآجششب ل المششدة هششذه بعششد خبره انقطع قن في

فيششه انتهششى الحكم هنا يذكروا ولم اتآفاقا الكفارة عن يجزئ
مإصششالح عليششه يششترتآب كلي أمإر هنا مإا لن يصح، ل بل نظر

المفقود) يرثه مإن مإات ولو(أكثر.  له فاحتيط عامإة ومإفاساد
خصششه مإششا حصششته) أي (وقفنششا بموتآه الحكم قبل بعضا أو كل
حششتى غيششره مإششع كششان إن وبعضششه انفششرد إن المششال كل مإن

كلمإششه به قررت وبما مإيتا أو حيا الموت عند كان أنه يتبين
الظششاهر يرثششه بيششن التئام > ل423<ص:  أنه تآوهم مإا اندفع

مإششات ولششو البعششض، إرث في الظاهر وحصته الكل إرث في
الحكششم إلششى نصششفه وقششف وجششب مإفقششود أحدهما أخوين عن

كششل يعششود الوقششف مإششدة فششي حيششاتآه تآظهر لم إذا ثم بموتآه،



ة وليشس الحاضشر إلشى الول الميت مإال مإنشه المفقشود لورث
ذكششره مإششورثه قبششل مإششوتآه لحتمششال بالشششك إرث ل إذ شيء

فششي) حششق (وعملنششا ظششاهر وهششو وغيششره اللششه رحمششه الغزالي
شششيئا يعطششى ل المفقششود يسششقطه بالساششوأ) فمششن (الحاضرين

مإفقششود زوج ففششي اليقين يعطى مإوتآه أو حياتآه تآنقصه ومإن
البششاقي ويوقششف ساششبعة مإششن أربعششة يعطيششان وعششم وشقيقتين

الجششد حششق فششي حيا يقدر وجد وشقيق مإفقود لب أخ وفي
حقششه يختلششف ل ومإششن السششدس ويوقف الخر حق في ومإيتا

الربششع، الششزوج يعطششى وبنت مإفقود وابن كزوج ومإوتآه بحياتآه
الكششل علششى يكون للغائب الموقوف وتآلف حال بكل له لنه
كما الكل إرث بحسب وقسم لهم دفع مإا اساترد حضر فإذا

فيمششا الخنششثى وذكورة الحمل حياة بانت إذا فيما به صأرحوا
لششم وإن مإنفصششل كان لو يرث) مإطلقا حمل خلف ولو(يأتآي. 

(أو حامإششل ابن زوجة عن له ولد ل مإن مإات كأن مإنه يكن
أو الجششد أو الخ حليلششة كحمششل الششذكورة يششرث) بتقششدير قششد

إن فششإنه لبيهششا وحمششل وشقيقة زوج عن مإاتآت كمن النوثة
أو شيء له يفضل ولم عصبة لنه شيئا، يأخذ لم ذكرا كان
حقششه) أي فششي بششالحوط (عمششل وأعيلت السدس ورثت أنثى

(حيششا) حيششاة انفصل) كلششه (فإن يأتآي غيره) كما (وحق الحمل
نحششو بمجرد ل وبسطها يد قبض بنحو وتآعرف يقينا مإستقرة
ثششم ومإششن عصششب وتآقلص لنضغاط مإثله يقع قد لنه اختلج،

آخششر لعششارض أنششه لحتمششال الحيششاة بششه تآعلششم ل مإا كل ألغوا
أقششامإه ظنششي بششالفراش الولد إلحاق إذ يظن يعلم) أو (لوقت
الحقيقششي بششه المششراد كلمإهم في فالعلم العلم مإقام الشارع

مإششن لقل انفصل الموت) بأن عند (وجوده مإنزلته المنزل أو
ساششتة لششدون أو لحششد فراشششا تآكن ولم الحمل مإدة مإن أكثر

الممكشن بوجششوده الورثشة اعششترف أو فراشا كانت وإن أشهر
تآمششام قبل مإوتآه بكله وخرج نسبه (ورث) لثبوت الموت عند

الصششلة في إل الحكام ساائر وفي هنا كالميت فإنه انفصاله
حششز إذا انفصاله. وفيمششا تآمام قبل مإات ثم اساتهل، إذا عليه

مإششا مإستقرة وبحياة به يقتل فإنه انفصاله قبل رقبته إنسان
فششي أو فيهششا شششك كششأن كششذلك لثبششت وحيششاتآه انفصششل لششو

مإيتششا انفصششل وإل) بششأن( الميششت حكششم فششي فهششو اساششتقرارها
عنششد وجششوده يعلششم ولششم حيششا أو بجنايششة > ولششو424<ص: 
نسششبه مإنتششف والثششاني كالعششدم الول لن (فل) يششرث، المششوت

ولدتآه على إرثه لتوقف المقتضي هذا ينافي ول الميت عن



باعتبششار هششذا لن جمششاد، وهششو ورث أنششه مإششر مإششا بشششرطها
يصششرحا مإششا ذكر المإام رأيت ثم التبين، باعتبار وذاكا الظهور

ل بششالرث الحكششم هششو إنمششا بالشرطين المشروط وأن بذلك
يعششول فل ذلششك خلف يوهم بما أجاب وبعضهم نفسه الرث
اليقيششن إل يعطششى ل الحمششل مإششع يششرث مإششن أن واعلم عليه

كششان أو الحمششل ساششوى وارث يكششن لششم (إن تآقول (بيانه) أن
كششان (وإن انفصششاله المال) إلى (وقف يحجبه) الحمل قد مإن
إن عششائل أعطيشه (مإقشدر (ولشه) ساشهم يحجبشه) الحمشل ل مإن

سادساششان ولهمششا ثمششن لهششا وأبششوين حامإل كزوجة عول أمإكن
وتآعششول وعشششرين أربششع مإن فتكون بنتان أنه عائلن) لحتمال

البششاقي ويوقف ثمانية وللبوين ثلثة للزوجة وعشرين لسبعة
وهششذه والسدساششان الثمن كمل وإل لهما فهو بنتين كان فإن
وهششو عنهششا ساششئل وجهششه اللششه كششرم عليششا لن المنبريششة هششي

ارتآجششال فقشال واللشف العين روي على الكوفة بمنبر يخطب
لششم كششأولد مإقششدر لششه يكششن لم وإن( تآسعا المرأة ثمن صأار

فششي مإنششه وجششد لنششه للحمششل، ضششبط ل إذ شششيئا يعطوا) حال
حكششاه مإششا على أربعون وكذا عشر واثنا وسابعة خمسة بطن
وأنهششم كالصأششبع كششان مإنهششم كل وأن اللششه رحمه الرفعة ابن

مإششن وكششان بغششداد فششي أبيهششم مإششع الخيششل وركبششوا عاشششوا
مإششال لهششم يكن ولم حال شيئا يعطو لم (تآنبيه) إذا سالطينها

ظششاهر فيششه الحكششم مإنهششم فالكامإششل التركششة مإن حصتهم غير
الن حصششته لن الوضششع، إلششى نفسششه كفايششة يحصل أنه وهو

للنظششر يحتششاج الششذي فهششو المحجششور وأمإششا م العششدم بمنزلششة
إلششى المإر يرفع غيره أو الوصأي الولي أن فيه يظهر والذي

المسششاقاة عامإششل نحو هرب في مإر مإا نظير ليفعل القاضي
لششم إذا اللقيششط وفششي مإتششبرع يوجششد ولم نصيبه بيع تآعذر إذا

لهشم يفشترض فحينئششذ مإتشبرع ول مإشال بيت ول مإقرض يوجد
بالنفشاق الغنيشاء ألشزم تآعشذر فشإن غيشره أو المشال بيت مإن

مإسششافة فششوق بغيبتششه ولششو القاضششي، تآعششذر فإن قرضا عليهم
النفششاق الولي. وله اقترض المال على مإنه خيف أو العدوى

يكششن لششم فششإن ليرجع أنفق أنه أشهد إن والرجوع مإاله مإن
مإمششا أخششذا ذكششر مإششا يفعششل مإن إقامإة البلد صألحاء لزم ولي
>425<ص:  مإششر مإمششا أخششذا يظهششر والذي الحجر أواخر مإر
لخششراج هنششا يقششترض ل الحاكم أن المغصوب نحو زكاة في

وفششارقت مإضششى لما يخرج ثم للوضع، يؤخر بل الفطر زكاة
كلششه ذلك ويجري الزكاة كذلك ول ضرورية حال بأنها النفقة



الحمششل أكششثر (وقيششل كلمإهششم فششي الوقششف صأششور ساششائر فششي
اليقيششن) (فيعطششون كششثيرون لششه وانتصششر أربعششة) بالساششتقراء

حامإششل وزوجة ابن ففي الباقي ويقسم أربعة مإيراث فيوقف
مإششن شششيء له دفع مإن ويمكن الباقي خمس وله الثمن لها

الموقششوف تآلششف احتمل وإن بضامإن يطالب ول فيه التصرف
 مإر كما الكل بين ليقسم أخذه مإا ورد

علمإششة ذكرت وإن حامإل أنا بقولها الوقف في تآنبيه) يكتفى(
الوطء لقرب احتمل مإتى أنه الشيخين كلم ظاهر بل خفية
آلتششا لششه مإششن المشششكل) وهششو والخنششثى(تآششدعه.  لم وإن وقف

مإشششكل دام ومإا الطائر كثقبة له يكون وقد والمرأة، الرجل
مإششن وهششو زوجة أو زوجا أو أمإا أو جدا أو أبا كونه اساتحال

ه اشتبه الطعام تآخنث لشم (وإن آخشر بطعشم المقصشود طعم
فذاكا) واضح ومإعتق أم (كولد أنوثته أو إرثه) بذكورتآه يختلف

وضششدها بالششذكورة إرثششه اختلف (وإل) بأن نصيبه له يدفع أنه
ويوقششف) البششاقي غيششره وحششق حقششه فششي بششاليقين (فيعمششل

فششإن اتآهششم وإن بقششوله ولششو يتبين) حاله حتى فيه (المشكوكا
ذلششك علششى يرثششه مإششا ووقششف شيء له يدفع لم بتقدير ورث

القشل أعطشي إرثشه اختلشف لكشن عليهمشا ورث وإن التقشدير
وأخ خنششثى ولششد أصأششله فششي الششتي ذلششك أمإثلششة الباقي ووقف
الخنششثى يعطششى وعششم وبنششت خنثى ولد النصف للولد يصرف
ولششد والعم الخنثى بين الثلث ويوقف بالسوية الثلثين والبنت
وللخنششثى السششدس وللب الربششع للششزوج وأب وزوج خنششثى
الخنششثى مإششات ولششو الب، وبيششن بينششه البششاقي ويوقف النصف

اختلششف > أو426<ص:  الوليششن غيششر والورثششة الوقششف مإششدة
أنفسهم حق في الكمل مإن ويجوز الصلح إل يبق لم إرثهم
صأششلح لفششظ مإششن بد ول بعضهم وإساقاط وتآساو تآفاوت على

ولششي نحششو يصششالح ول للضرورة الجهل مإع واغتفر تآواهب أو
فيششه اجتمششع ومإششن(إرثششه.  بفششرض حقه مإن أقل على مإحجور

بهما) ورث عم ابن أو مإعتق هو كزوج وتآعصيب فرض جهتا
ببنششوة أو بششالولء والبششاقي بالزوجيششة النصف فيأخذ لختلفهما

بششالفرض الب إرث وتآعصششيب فششرض بجهتششا وخششرج العششم
فششي وجششد فلو (قلت البوة هي واحدة بجهة فإنه والتعصيب

وطششئ بششأن أخششت) لب هششي بنششت الشششبهة أو المجوس نكاحا
أبيهششا مإششن أختها فهي عنها العليا مإاتآت ثم بنتا، فأولدها بنته

مإنهمششا بكل يورث قرابتان لنهما بالبنوة) فقط، (ورثت وبنتها
لبششوين كالخت الجتماع عند فبأقواهما النفراد عند بالفرض



أنششه وزعششم الم بأخوة والسدس الب بأخوة النصف تآرث ل
بجهششتي انتفششاؤه فششرض بجهششتي التششوريث انتفششاء مإششن يلزم ل

فإذا التعصيب مإن أقوى الفرض لن مإمنوع، وتآعصيب فرض
لن الششزوج، فششي مإششر مإششا يششرد ول التعصششيب فأولى يؤثر لم

القرابششة جهششة مإششن وتآعصششيب فششرض جهششتي فششي هنششا كلمإنششا
وهششو بششالخوة والبششاقي بششالبنوة (بهمششا) النصششف (وقيششل) تآششرث

يأخششذ حيششث لم أخ أحششدهما عششم ابنششي فششي يششأتآي مإا قياس
العششم ابششن وجششود بششأن يفششرق أن إل العششم وبنوة الم بأخوة
وهنششا بقضششيته العمل فوجب عليه تآميزا له أوجب مإعه فقط

لششو أنششه ذلششك قضية قلت فإن الخذ لتآحاد للتميز مإوجب ل
خيششر أخششرى أخششت لب أخششت هششي التي البنت هذه مإع كان
بينهمششا البششاقي وقسششم بششالبنوة النصششف الولششى أخششذت بششأن

فقششط. للثانية الباقي أن ويقتضي ذلك يأبى وكلمإهم بالخوة
> فششي427<ص:  التعصششيب لن ذلششك، قضششيته ليششس قلششت
أخششذت وقد فيها، التي البنتية جهة مإن فيها جاء إنما الولى

ليششس بهشا تآعصششيبه فشإن للم الخ فشي العم بنوة بخلف بها
لما الولء في السابق وقولهم بها أخذ التي أخوتآه جهة مإن
أعلششم) (والله فتأمإله ذلك يؤيد للتقوية تآصلح لم فرضها أخذ

فشرض جهتشا فيششه مإششن أن أصأشله إطلق على اساتدراكا وهذا
لهششذه يحتششاج ل الشششراحا مإن جمع وقول بهما يرث وتآعصيب

فششرض جهتششا فيششه اجتمع ومإن التآي قوله مإن لعلمها الزيادة
مإششا لن ساششديد، غيششر أصأله في ليس وجه حكاية أفادت نعم
مإششع عصششبة الخت إذ وتآعصيب فرض اجتماع قاعدة مإن هنا

مإششن يلششزم ول فرضششين اجتمششاع قاعششدة مإششن يأتآي ومإا البنت
وأنششه الفششرض خصششوص رعايششة ثششم القششوى، الفششرض رعايششة
الساششتدراكا هششذا يفهششم مإششا أصأششله عبارة في نعم هنا القوى
أصأششله فششي مإششا علششى تآفريعششا فلششو بقششوله لششذلك أشششار ولعله

لن ذاكا، وخفششاء لوضششوحه حسششن هششو ذلششك ومإع له المفهم
غيششره فششي ليششس مإا المراد وبيان الوضوحا مإن التصريح في

عصشوبة جهششة فشي اثنشان اشتركا ولو(خفاء.  فيه مإا سايما ل
لم) بششأن أخ أحششدهما عششم كششابني أخششرى بقرابة أحدهما وزاد

مإششن ابششن ولحدهما ابنا لكل وتآلد امإرأة على أخوان يتعاقب
(فلششه لمإششه أخششوه وأحششدهما الخششر عششم ابنششا فابنششاه غيرهششا

بالسششوية) وإنمششا بينهمششا (والبششاقي الم بششأخوة السدس) فرضششا
أخششوة أن مإششر لما المال جميع الولء في الم مإن الخ أخذ
كان (فلو هنا بخلفه للترجيح فتمحضت فيه بها إرث ل الم



لسششقوط بينهمششا) بالسششوية والبششاقي نصششف فلهششا بنششت مإعهمششا
للم أخشوتآه لن الخ)، بشه يختشص (وقيشل بشالبنت الم أخشوة

ويششرد لب أخ مإششع لبششوين كششأخ للترجيح تآمحضت حجبت لما
الم قرابششة اعتبششار أبطششل هنششا الحجششب فششإن الفششرق بوضششوحا

ثششم لنهششا الششولء، فششي مإر مإا يرد ول حينئذ بها يرجح فكيف
وشششتان عنششه لهششا مإانع وجد وهنا بها للرث مإقتض يوجد لم
فقط) بأقواهما ورث فرض جهتا فيه اجتمع ومإن. (بينهما مإا

حرمإششان الخششرى) حجششب إحداهما تآحجب بأن (والقوة مإر لما
تآكششون (أو تآحجب قد والخرى تآحجب) أصأل ل (أو نقصان أو

أخت هي كبنت (فالول الخرى > حجبا) مإن428<ص:  أقل
بنتششا) فتلششد أمإششه بشششبهة مإسششلم أو مإجوساششي يطششأ بششأن لم

أن النقصششان حجششب وصأششورة بالبنتيششة ساششاقطة للم فششالخوة
ول الثلثششان فلهما عنهما ويموت بنتا فتلد بنته مإجوساي ينكح
إلششى الربششع مإششن الزوجششة تآحجششب البنششت لن بالزوجية، عبرة
بنتششا) فتلششد بنتششه يطأ بأن لب أخت هي كأم (والثاني الثمن
تآحجششب والخششت أصأل حرمإانا تآحجب ل لنها بالمإومإة، فترث

الثانيششة البنت هذه يطأ (بأن أخت) لب هي أم كأم (والثالث
فشترث (وأختشه) لبيشه الولشد أمإشه) أي أم فشالولى ولشدا فتلشد

والخششت الم إل يحجبهششا ل إذ حجبششا أقششل لنهششا بالجششدودة،
كمششا بالضششعيفة وورثت القوية حجبت إن نعم جماعة يحجبها

وهششي العليششا جهششتي فششأقوى وأمإهششا الم عششن هنششا مإششات لششو
بالمإومإششة الثلششث فللم بششالخوة فترث بالم مإحجوبة الجدودة

السششدس إلى الثلث عن الخرى مإع نفسها أخوة تآنقصها ول
أم الجششدة تآششرث قششد فيقال بها ويلغز بالخوة النصف وللعليا

قشششال الثلشششث وللم النصشششف للجشششدة ويكشششون الم مإشششع الم
نظششر وفيششه لبطلنهششا قطعششا بالزوجية هنا يرثون ول الشيخان

أنكحتهم صأحة مإن الصأح على بناء

وتآوابششع مإنها يعول ومإا المسائل أصأول فصل) في(     
القسشام فيششه وتآأتآي عصبات) بالنفس الورثة كانت إن. (لذلك
المششال) يعنششي (قسششم بالثششالث ويختششص بالغير أو التآية الثلثة
ذكششورا) تآمحضششوا إن بالسششوية بينهششم( وغيره مإال مإن التركة
ول بالسوية قنا أعتقن نسوة إناثا) كثلث (أو إخوة أو كبنين
فيهششا وجد أنه في نازع السبكي أن على غيرهن في يتصور
(وإن) عطششف لششه جدوى ل بما لكن حائزات عصبات اجتماع

هششذا أن يششوهم لكنه المعنى لفساد الثانية ل الولى أن على



لوضششوحا بششه يبششال ولششم عصششبات الورثة أن فيه ليس القسم
أنششثيين) ذكششر كششل (قششدر النسب الصنفان) مإن (اجتمع المراد
عششدم علششى لتآفششاقهم نصيبه نصف للنثى قدر عن إليه عدل
<ص: له عليهم) يقال المقسوم الرءوس (وعدد الكسر ذكر

مإبتششدأ أصأششل إعششراب الحسششن المسششألة) قيششل > (أصأششل429
يقششال بششأنه العششدد هذا على الحكم المراد بأن ويجاب مإؤخر

فششي وكششذا ثلثة مإن هي وبنت ابن ففي قدرتآه كما ذلك له
مإششن المسششألة فأصأششل وإل الملششك فششي يتفاوتآوا لم إن الولء

ل الورثششة فيهششم) أي كششان وإن. (كششالفروض المقششادير مإخششرج
أو فرض (ذو المعنى لفساد عليه السياق دل وإن العصبات

ذوي أو فششرض ذوي كلهششم كششانوا (فرضششين) أو ذوا) بالتثنيششة
للتمثيششل الولى الصورة > على430<ص:  فالقتصار فرضين

الكسششر) ففششي ذلشك مإخششرج (مإششن فالمسألة) أصأشلها (مإتماثلين
مإن هي لب وأخ لم وأخ أم وفي اثنين مإن هي وعم بنت
وتآسششمى اثنيششن مإششن هششي لب أخششت أو وشششقيقة وزوج ساتة

فرضششا مإناصأششفة المششال يرثششان شخصششان لنششا ليششس إذ اليتيمة
والمخششرج ثلثة مإن هي لم وأخوين أم لغير وأختين ساواهما

والثلششث) اثنششان النصششف (فمخششرج الكسر مإنه يصح عدد أقل
ثمانيششة) والثمششن ساششتة والسششدس أربعة والربع (ثلثة والثلثين

فششإنه النصششف إل ومإعنى لفظا العدد اسام مإن مإشتقة وكلها
ذلششك أريششد ولششو واساتوائهما، القسمين لتناصأف المناصأفة مإن

وجششد كششان) أي وإن(بعششده.  ومإششا كثلششث أولششه بضم ثني لقيل
فأصأششل مإخرجاهمششا تآششداخل فششإن المخششرج مإختلفششا (فرضششان
هششي وعششم لم وأخ أم وثلث) فششي كسدس أكبرهما المسألة

في أحدهما وفق (ضرب الجزاء تآوافقا) بأحد (وإن ساتة مإن
وزوجشة أم وثمن) في كسدس المسألة أصأل الخر. والحاصأل

نصششف ضششرب مإششن وعشششرون) حاصأششلة أربعششة (فالصأششل وابن
فششي ثلثششة أو ساششتة فششي أربعة وهو الخر كامإل في أحدهما
كششل. والحاصأششل (فششي كششل) مإنهمششا ضششرب تآباينششا (وإن ثمانيششة
اثنششا (الصأششل وشششقيق وزوجششة أم وربششع) فششي كثلششث الصأششل

عكسششه أو أربعششة فششي ثلثششة ضششرب مإششن عشششر) حاصأششلة
لعلمششه قبلششه مإششا علششى (سابعة) فرعششه المخارج (فالصأول) أي

(اثنششان الخريششن الصأششلين وزيادة الخمسة للمخارج ذكره مإن
وعششرون)، وأربعشة عششر واثنشا وثمانيشة وساتة وأربعة وثلثة

وزاد هششذه عششن حسششابها يخششرج ل القرآنيششة الفششروض لن
والخششوة الجششد مإسششائل فششي آخريششن أصألين الصأحاب مإتأخرو



عشششر ثمانيششة لششه خيششرا الفششروض بعد الباقي ثلث كان حيث
ساششدس لششه عششدد أقششل لن أم، لغير إخوة وخمسة وأم كجد

وثلثيششن وساششتة عشششر الثمانيششة هششو يبقششى مإششا وثلششث صأششحيح
لششه عششدد أقششل لن أم، لغيششر إخششوة وسابعة وجد وأم كزوجة

والثلثششون السششتة هششو يبقششى مإششا وثلث صأحيحان وسادس ربع
<ص: الروضششة فششي واختاره هذا والمإام المتولي واساتصوب

م فشرض يبقشى مإشا ثلشث ولن أخصشر > لنشه431 لغيشره ض
مإششن هي وأبوين زوج في كما مإخرجهما مإن الفريضة فلتكن

اثنيششن مإششن لكانت للنصف الباقي ثلث ضم فلول اتآفاقا ساتة
مإششن جعلوهششا جمعششا بششأن التآفششاق في ونوزع ساتة مإن وتآصح
ذلششك جعلششوا إنمششا بششأنهم القششدمإاء عششن المإششام واعتششذر اثنيششن

هششي إنمششا والصأششول البششاقي ثلث في الخلف لوقوع تآصحيحا
هششذه مإششن مإنهششا) أي يعششول والششذي(عليششه.  للمجمششع مإوضششوعة

فششي ونقششص السششهام في زيادة العول أن ومإر ثلثة الصأول
لمششا عليششه عنهششم اللششه رضششي الصششحابة أجمششع وقششد النصباء،
فأشششار وأخششتين زوج فششي القسششمة مإستشششكل عمششر جمعهششم

ساتة وتآركا مإات فيمن مإعلوم هو مإما أخذا به العباس عليه
أجششزاء سابعة يجعل المال أن أربعة ولخر ثلثة لرجل وعليه

وكششأنه عنهمششا الله رضي عباس ابن فيه خالف ثم ووافقوه،
مإخششالفته تآحششرم الششذي الجمششاع انعقششاد شششرط أن يرى مإمن

الحششق يقبششل ل عمر أن لظنه ليس وساكوتآه العصر انقراض
قيل كذا المخالفة سابب عنده يقو لم لكونه بل له ظهر لو

شششيء ظهششور عششدم إن يقال أن إل إجماع ل أن مإنه ويلزم
لششه جاز وإن الجماع لنعقاد بالنسبة كالعدم صأيره حينئذ له

يجوز لهذا بالنظر بل العصر انقراض لعدم النظر بعد خرقه
لعلشي وقشع مإشا ونظيششره أول المجمعيششن وافق وإن خرقه له

مإنعششه، علششى وافقهم حيث الولد أم بيع في وجهه الله كرم
الجماعششة في رأيك السلماني عبيدة له فقال جوازه رأى ثم

السششتة(أصأششل.  إشششكال ل وحينئششذ وحدكا رأيك مإن إلينا أحب
سادساششها بمثششل فتعششول أم وأخششتين) لغيششر كششزوج ساششبعة إلششى

كهششم) ثمانيششة (وإلششى بششه لششه نطششق مإششا سابع كل مإن ونقص
رومإششا قلتهششا مإششع إليهششا عششدل لغة الضمير على الكاف إدخال

وأم أم لغيششر وأخششت وكششزوج السششدس (وأم) لهششا للختصششار
قضششى لما عمر لن اللعن، وهو البهل مإن المباهلة وتآسمى

مإششا للخششت فجعششل مإششوتآه بعششد عبششاس ابششن خالفه بذلك فيها
<ص: النششاس خششالفت لششه فقيششل والثلششث النصششف بعششد بقششي



آنفشا مإشر مإا وفيه الية في المذكورة المباهلة > فطلب432
كهششم عشششرة (وإلششى السششدس لم) له وأخ كهم تآسعة (وإلى
المعجمششة بالخششاء الفششروخ أم وتآسششمى السدس لم) له وآخر

العائلشششة ساشششهامإها لكشششثرة أو فيهشششا النشششاث لكشششثرة والجيشششم
عشششرة جعلهششا مإششن أول شششريحا القاضششي لن والشششريحية،

وأخششتين) وأم كزوجششة عشششر ثلثششة (إلششى عشر) تآعول (والثنا
وأخ كهم عشر خمسة (وإلى سادساها بنصف فتعول أم لغير

السششدس لم) لششه وآخششر كهششم عشر (وسابعة السدس لم) له
لغير أخوات وثمان لم أخوات وأربع وجدتآين زوجات وكثلث

أنشششثى عششششرة ساشششبع فيهشششا لن الرامإشششل، أم وتآسشششمى أم
دينششارا عشر سابعة تآركا لو الميت لن والدينارية، مإتساويات

ساششبعة (إلششى والعشششرون) تآعششول (والربعششة دينششار كل خششص
ثمنهششا بمثششل وزوجششة) فتعششول وأبششوين (كبنتين وعشرين) فقط

وثلثششة العششددان) كثلثششة تآماثل وإذا(المنبرية.  تآسمى أنها ومإر
الكششثر وفنششي اختلفششا (وإن بأحششدهما يكتفي أنه (فذاكا) ظاهر

خمسششة تآسششعة) أو أو ساششتة مإششع كثلثششة فششأكثر مإرتآيششن بالقل
المراد وهو حينئذ الكثر في القل (فمتداخلن) لدخول عشر

مإششر كمشا المسششألة أصأششل ويجعل بالكبر فيكتفي التفاعل مإن
بجزئششه فمتوافقششان ثششالث عششدد إل يفنهما (لم و (وإن) اختلفا

ل الربعششة لن (بالنصششف)، مإتوافقششان وساششتة) فإنهمششا كأربعششة
عششدد وهمششا كليهمششا يفنيششان اثنششان مإنها يبقى بل الستة تآفني
بنسششبة العششبرة لن النصششف، وهششو بجزئه التوافق فكان ثالث

وللثلثششة النصششف للثنيششن ونسششبته الفنششاء بششه وقع لما الواحد
وإلششى الثلششث الثلثششة إل يفنيهمششا ل إذ عشششر واثنششي كتسششعة
إل يفنيهمششا ل إذ وخمسششين اثنين مإع وأربعين كثمانية الربعة
مإثششال ساششبق لنششه الثنيششن، إفنششاء هنششا يعتششبر ولم الربع أربعة

أكششثر المفنششى كان فإن العشرة إلى وهكذا بالنصف التوافق
ومإششتى عشششر أحششد مإششن كجششزء بالجزاء فالتوافق عشرة مإن

مإششن كششل إلششى الواحششد نسششبة بحسششب فالتوافق المفنى تآعدد
ثلثششة يفنيهمششا عشششر ثمانيششة مإششع عشششر كششاثني المتعششدد ذلك

ساششدس وللثانيششة ثلششث للولششى الواحششد ونسششبة واثنششان وساششتة
ومإشر والنصشاف والساشداس بالثلث فتوافقهما نصف وللثالثة

لكششن الخششر فششي العششددين أحد وفق تآضرب أنك حكمهما أن
يفنهما (لم و (وإن) اختلفا هنا كالسدس الجزاء بأدق العبرة

أكششثر عنششد بعششدد ليششس لنششه واحششد، عششدد يقششل واحد) لششم إل
جنسششهما غيششر مإن الواحد وهو مإفنيهما لن (تآباينا)، الحساب



بتغييششر الفششرق هششذا إلى أشار وكأنه العدد > وهو433<ص: 
وأربعششة) يضششرب (كثلثششة حكمتششه عن للسؤال الموجب الجزء

مإششر. كمششا المسششألة أصأششل الحاصأل ويجعل الخر في أحدهما
بششأجزاء مإتوافقششان مإتششداخلين كششل مإتوافقان) أي والمتداخلن(

بششالثلث تآوافششق بينهمششا ساششتة مإششع كثلثششة القل العدد في مإا
مإتشششوافقين كشششل ليشششس أي اللغشششوي عكشششس) بشششالمعنى (ول

لن ثمانيششة، مإششع كسششتة تآششداخل ول التوافق لوجود مإتداخلين
والمششراد الكششثر نصف على القل يزيد ل أن التداخل شرط

السابق، التوافق ل التباين بغير الصادق مإطلقه هنا بالتوافق
فكيششف السششابقين حديهما مإن عرف كما التداخل قسيم لنه

لن حقيقششة، السششتة تآوافق ل الثلثة أن تآرى أل عليه يصدق
 الستة تآفني والثلثة ثالث إل يفنيهما ل أن شرطه

تآلششك مإعرفششة علششى ولتششوقفه المسششائل تآصششحيح فششرع) فششي(
لنششه لششه، تآرجمة الفرع وجعل ببيانها له وطأ الربعة الحوال
فيمششا مإنهششا أظهر هنا به فالترجمة ساابق كلي تآحت المندرج

سامي الكسر مإن لكل الحاصأل سالمإة به القصد ولكون بعد
السششهام (وانقسششمت المسألة أصألها) أي عرفت إذا. (تآصحيحا

(فششذاكا) واضششح بنيششن وثلثة كزوج كسر بل الورثة عليهم) أي
صأششنف) مإنهششم (علششى انكسرت) السهام (وإن العمل عن غني

السششهام تآباينششا) أي فشإن (بعششدده المنكسشرة (قششوبلت) ساشهامإه
عششالت) فمششا إن بعولهششا المسألة في عدده (ضرب والرءوس

يضرب مإنكسرة ثلثة لهما وأخوين كزوجة مإنه صأحت اجتمع
ومإنهششا ثمانيششة تآبلششغ المسششألة أصأششل أربعششة في عددهما اثنان
بضششرب تآصششح ل أربعششة لهششن أخششوات وخمششس وكششزوج تآصششح

وفششق ضششرب تآوافقششا (وإن تآصششح ومإنهششا ساششبعة فششي عششددهن
صأششحت بلششغ (فمششا كششان إن (فيهششا) بعولهششا الصششنف عدده) أي
بالنصف عددهم يوافقان ساهمان لهم أعمام وأربعة مإنه) كأم
وكشزوج تآصشح > ومإنهشا434<ص:  ثلثشة فشي اثنشان فيضشرب

تآوافششق ثمانية للبنات عشر لخمسة تآعول بنات وسات وأبوين
تآبلغ عشر خمسة في ثلثة نصفهن فيضرب بالنصف عددهن
صأششنفين علششى انكسششرت وإن(تآصششح.  ومإنهششا وأربعيششن خمسششة
ساهام تآوافقا) أي فإن (بعدده صأنف) مإنهما كل ساهام قوبلت

السششهام مإطلق على الضمير عود ويحتمل وعدده مإنهما كل
أي الصششنف) الموافششق (رد فقششط واحد تآوافق ليشمل والعدد

تآباينششا بششأن كششذلك وإل) يتوافقا (وفقه (إلى) جزء رءوساه عدد
فريششق كششل (تآششركا) عششدد إحششداهما أو القسششمين مإششن كل في



ثلثششة فهذه الثانية في بحاله المباين وتآركا الولى في بحاله
يوافق أو مإنهما واحد يوافق ل أو كل يوافق أن إمإا أحوال

الصنفين ذوات بين نسب أربع مإنهما كل وفي فقط أحدهما
الرءوس) فششي عدد تآماثل إن (ثم وقسيماهما وتآداخل تآوافق

بعولهششا) إن المسششألة أصأششل فششي أحدهما (ضرب الحوال تآلك
تآوافقششا (وإن ذلششك أكبرهمششا) فششي ضششرب تآششداخل (وإن كششان

فششي) (الحاصأششل ثششم) ضششرب الخششر، فششي أحدهما وفق ضرب
أحششدهما ضششرب تآباينششا (وإن كششان إن (المسششألة) بعولهششا أصأل
(المسششألة) بعولهششا فششي) أصأششل (الحاصأل ثم) ضرب الخر، في
(صأششحت ذكششر مإمششا نششوع فششي بلششغ) الضششرب (فمششا كششان إن

أو المثششل مإششن المسألة في المضروب مإنه) ويسمى المسألة
وأمإثلششة السششهم جزء كل حاصأل أو الكل أو الوفق أو الكبر

أم التماثل مإع للتوافق مإنها ظاهرة عشر الثنا الحوال تآلك
ساششهمان للخششوة أم لغيششر أختششا عشششرة وثنتا لم إخوة وساتة

وللخششوات لثلثششة فششترجع بالنصف عددهم يوافقان سابعة مإن
فتضششرب فتمششاثل لثلثششة فششترجع بششالربع عششددهن تآوافق أربعة
وأخششوان بنات ثلث للتباين ومإنها تآصح ومإنها سابعة في ثلثة
للتوافششق ومإنهششا عشششر ثمانية مإن > تآصح435ص: <أم.  لغير
أم لغيششر إخششوة وأربعششة بنششات أربششع التششداخل مإع أحدهما في

تآبلششغ ثلثششة في أربعة فتضرب فيتداخلن لثنين عددهن يرجع
(النكسار هذا) المذكور على (ويقاس تآصح ومإنها عشر اثني
(وأربعششة) وعمين لم إخوة وثلثة أصأناف) كجدتآين ثلثة على

فششي فينظشر وعميششن لم إخششوة وثلثشة جدات وأربع كزوجتين
رددنا الموافقة وجدنا فحيث رءوساهم وعدد صأنف كل ساهام

عششدد فششي ثششم بحالهششا، أبقيناها وإل الوفق جزء إلى الرءوس
وتآصششح ساششتة مإششن فالولى وقسيميهما وتآوافقا تآماثل الصأناف

اثنيششن مإششن وتآصششح عشششر اثنششي مإن والثانية وثلثين ساتة مإن
الششولء غيششر ذلششك) فششي علششى النكسششار يزيششد (ول وساششبعين

كل اجتماع عن الواحدة الفريضة في الورثة لن بالساتقراء،
مإششر مإمششا علششم كمششا خمسششة على زيادتآهم يمكن ل الصأناف

(فششإذا فيهششم تآعششدد ول والششزوج والم الب ومإنهم الباب أول
كششل نصششيب (مإعرفششة المسألة تآصحيح مإن فراغك أردت) بعد

المسششألة) أصأششل مإن نصيبه فاضرب المسألة مإبلغ مإن صأنف
ثششم نصششيبه فهششو بلششغ فمششا فيهششا ضربته (فيما كان إن بعولها

وثلث جششدتآان عششول بل الصششنف) مإثششاله عششدد علششى تآقسششمه
جششزءا وثلثيششن ساششتة مإششن وتآصششح ساششتة مإن وعم لب أخوات



فيهششا أربعششة وللخششوات بستة فيها واحد للجدتآين ساتة ساهمها
جششدات وأربششع زوجتششان وبعششول للعم والباقي وعشرين بأربعة
جششزءا عشششر لثلثششة وتآعششول عشششر اثنششي مإن شقيقات وسات

مإنهششا شششيء لششه مإششن وسابعين ثمانية مإن فتصح ساتة ساهمها
 ساتة في مإضروبا أخذه

فلششذا المسائل تآصحيح جملة مإن وهي المناساخات فرع) في(
مإششن مإفاعلششة لغششة وهششي قبلهششا كالششذي بفرع تآرجمتها حسنت
أحششد يمششوت أن هنششا وشششرعا والنقششل الزالة لغة وهو النسخ
المسششألة إذ فيه مإوجود اللغوي والمعنى القسمة قبل الورثة
قششد فالمششال وأيضششا مإثل للثانيششة الحكششم وصأششار ذهبششت الولى

عششن مإششات(الفرائششض.  علششم عويص مإن وهي اليدي تآناساخته
غيششر الثششاني يششرث لششم فإن القسمة قبل أحدهم فمات ورثة

مإن (كإرثهم الثاني (مإنه) أي الباقين إرثهم) أي وكان الباقين
(كشششأن للحسشششاب > بشششالنظر436<ص:  جعشششل) الحشششال الول

البششاقين (بيششن وقسم) المال يكن (لم الول ورثة الثاني) مإن
عششن بعضششهم مإششات وبنششات بنين (أو أم وأخوات) لغير كإخوة

هششو إذ والثششاني الول مإن إرثهم لتآحاد الخوة الباقين) وقدم
الثششاني وفششي بششالبنوة الول فششي فششإنه البنيششن بخلف بالخوة
جميششع كون اشتراط مإن وتآمثيله كلمإه به أشعر ومإا بالخوة
لششو أنهششا تآششرى أل بشرط ليس عصبة وكونهم وارثين الباقين
قبششل البنيششن أحد مإات ثم غيره، مإن وابنين زوج عن مإاتآت

فيهمششا عصششبة وهششو البششاقي البششن هو الثاني فوارث القسمة
فششي وارث وغيششر الولششى فششي فششرض ذو وهششو الششزوج دون

التركششة ربششع ويدفع يكن لم الثاني الميت أن فيفرض الثانية
الباقين) لكون في إرثه ينحصر لم (وإن للبن والباقي للزوج

انحصر) إرثه أو(فيه.  يشاركهم الغير لكون أو غيرهم الوارث
والثششاني الول مإششن الساششتحقاق) لهششم قششدر (واختلششف فيهششم

انقسششم إن ثششم الثششاني، مإسششألة ثششم الول، مإسششألة (فصششحح
فششذاكا) واضششح مإسششألته علششى الول مإسألة مإن الثاني نصيب
فششالولى وبنت الخرى عن إحداهما مإاتآت لب وأختين كزوج
مإششن اثنان الميتة ونصيب اثنين مإن والثانية سابعة مإن بعولها
بينهمششا كششان (فششإن (وإل) ينقسم مإسألتها على ينقسم الولى

الول) كجششدتآين مإسششألة فششي مإسششألته وفششق ضششرب مإوافقششة
هششي لم أخت عن لم الخت مإاتآت مإتفرقات أخوات وثلث

وعششن الجششدتآين إحششدى هششي أم وأم الولششى فششي الشششقيقة
والثانيششة عشششر اثنششي مإششن وتآصششح ساتة مإن فالولى شقيقتين



اثنششان الولششى مإششن الثانيششة الميتششة ونصششيب صأحيحة ساتة مإن
الولى في مإسألتها نصف فيضرب بالنصف مإسألتها يوافقان

فششي ساششهم الولششى فششي الجششدتآين مإششن لكل وثلثين ساتا تآبلغ
بواحششد واحششد فششي ساششهم الثانيششة فششي وللوارثششة بثلثششة ثلثششة

وللخششت بسششتة ثلثششة فششي ساششهمان الولى في للب وللخت
الثانيششة وفششي عشر بثمانية ثلثة في ساتة الولى في للبوين

فششي أربعشة الثانيششة فششي وللشششقيقتين بواحششد واحششد في ساهم
هنششا يششأتآي ول تآباين بل تآوافق بينهما (وإل) يكن بأربعة واحد

ثششم) مإنششه، صأحتا بلغ فما فيها كلها ضرب(والتداخل.  التماثل
فيمشا مإضشروبا أخذه (الولى مإن) المسألة شيء له (مإن قل

لششه (ومإششن وفقهششا أو الثانيششة المسششألة جميع فيها) وهو ضرب
مإششن الثششاني نصششيب فششي مإضششروبا أخششذه الثانيششة مإششن شششيء

ونصيبه مإسألته بين كان إن (وفقه (أو) في تآباينا الولى) إن
وثلثششة أم عششن البنششت مإششاتآت وبنت بنين وثلثة وفق) كزوجة

والثانية ثمانية مإن فالولى الول ورثة مإن الباقون هم إخوة
يبششاين ساهم الولى مإن الميتة ونصيب عشر ثمانية مإن تآصح

وأربعيششن وأربعا مإائة تآبلغ الولى في الثانية فتضرب مإسألتها
واحششد الثانية ومإن عشر ثمانية في ساهم الولى مإن للزوجة

عشششر ثمانيششة فششي ساششهمان الولششى مإششن ابن ولكل ثلثة في
أولششى كمسششألة يصير مإنه صأحتا ومإا واحد ساهم الثانية ومإن
مإسشألة فشي عمشل مإشا مإسشألته فشي عمشل ثشالث مإشات فإذا

وهكذا.  الثاني
الوصأايا) كتاب وأوله السابع الجزء ويليه السادس الجزء تآم(


